Note 1

Handicapregulering
Alle turneringer oprettes på golfbox. Alle stableford single matcher
spillessom turnering og resultater indtastes i golfbox, således at
handicap kan reguleres hver gang. Alle deltagere skal aflevere
scorekort.
Aktuel stilling i konkurrencen om månedens spiller kan ses på golfbox
på Order of Merit.

Note 2

Almindelig stableford
Spilleren med det samlede højeste score i de månedlige stableford
turneringer kåres som månedens spiller for både damer og herrer.

Note 2.1 Slagspil
Spiller til hullet er færdig, tæller alle slag ( brutto score ), når runden er
færdig trækkes spillerhandicap fra og du får herved netto score.
Note 3

Foursome
Par-spil. Hvert par spiller kun én bold, der slås skiftevist. Før start
aftales hvilken spiller der slår ud fra tee-stedet på lige huller og
hvilken fra ulige. Parrets spillehandicap er den halve sum rundet op til
nærmest antal slag. (Hvis der mangler en spiller spilles med
"FLEMMING").

Note 4

Greensome
En variation af foursome. Begge spillere slår ud fra tee-stedet.
Derefter vælges én af boldene og der slås skiftevis videre som i
foursome. (Hvis der mangler en spiller spilles med
"FLEMMING").

Note 5

Puttekonkurrence på den store puttegreen
Der puttes lige efter holdet er færdigt med hul 18, og inden der
fortsættes på hul 1. Resultatet føres på samme scorekort som
matchen i øvrigt.

Note 6

Puttekonkurrence på banen
Alle putt tælles og skrives på scorekortet. Der spilles stableford og
hvis bolden ikke kommer i hul inden slagene er brugt skrives 4 putt.

Note 7

Fourball
For 2 par. Alle 4 spillere spiller deres bold fra tee til hul. Parrets
resultat er parrets bedste score på hullet.
(Hvis der mangler en spiller spilles med "PEDRO". Pedro noteres
skiftevis for 0, 1, 2 og 3 point på de enkelte huller).

Note 8

Bestball
Der spilles i 4/3 personers hold. Alle spiller deres egen bold fra tee til
hul. Holdets resultat er den bedste stableford score på hvert hul.

Note 9

Mexican Scramble
Holdspil med 3 eller 4 spillere på holdet. Alle slår ud fra tee. Holdet
vælger hvilken bold der skal danne udgangspunkt for næste slag.
Den spiller hvis bold bliver valgt (gælder ikke ved 3 spillere) må ikke
slå, mens de 3 andre placerer deres bolde ved den valgte bold og
slår videre. Derefter vælges igen en bold og 3 slår videre. På green
må alle putte. Samtlige spilleres drive skal vælges mindst 4 gange
ved 4 spillere og 5 gange ved 3 spillere.

Note 10

Mini Ryder Cup
kl. 8:30 Mødetid / briefing i klubhuset.
kl. 8:45 Holdkaptainerne præsentere holdene i Fourball.
kl. 9:00 Gunstart Fourball på par3-banen, der spilles 9 huller uden
handicap.
ca. kl. 10:00 Pause i restaurant Bothwell, hvor der kan købes
forfriskninger.
Mulighed for forhåndsbestilling af frokost i rest. Bothwell.
Stillingsopdatering.

kl. 10:45 Holdkaptainerne præsentere holdene i Foursome.
kl. 11:00 Gunstart Foursome på 9-hulsbanen. Der spilles 9 huller
med fuldt spillerhandicap.
ca. 13:00 Pause i rest. Bothwell, hvor der kan købes frokost /
forfriskninger.
Stillingsopdatering.
kl. 14:15 Holdkaptainerne præsentere efetrmiddagens singler.
kl. 14:30 Gunstart Singler på 18 hulsbanen der spilles 9 huller på
for-9 med fuldt spillehandicap
kl. 17:00 Middag i rest. Bothwell (alle skal sidde med ved bordet).
Resultater og præmier.
Hulspilsturnering
Turnering med max. 6 spillere med handicap.
Alle kampe afvikles privat. Se separat udsendte proportioner.
Seneste tilmelding ….. til Aage Müller
Alle spørgsmål skal rettes til Aage Müller
PEDRO
Pedro er en tænkt person, der anvendes i nogle spilleformer, når der
mangler en spiller på holdet/hullet. Pedro gives skiftevis en score på
0, 1, 2 og 3 point på de enkelte huller.
FLEMMING
Flemming anvendes i nogle par-spil, hvor der kun er 3 spillere.
Spilleren med det mellemste handicap spiller med hos begge par.
Der føres normal score.
GENERELT
Herrer med handicap under 26, der spiller fra rød tee, kan ikke vinde
præmie for nærmest flaget, længste drive og flest ramte greens.
På udflugtsdage er der foretaget blokering af 7 tider på hjemmebanen
for afholdelse af turnering for de medlemmer der ikke deltager i
udflugten. Scorekort skal indsamles og lægges i seniorklubbens

dueslag i klubhuset.
Der spilles med vinterregler i april måned med oplæg på fairway.
Vegetarer skal anføre dette ved tilmelding og selv bestille og afregne
mad i restauranterne.
Ønske om leje af golfbil og evt. samkørselskal anføres ved
tilmelding. Lejer skal selv afregne med klubberne.

