Tirsdagsmatch 2017
Propositioner

HVEM KAN DELTAGE:

Åben turnering for alle (Gæstespiller meget velkommen) med handicap
mellem +5 – 42

MATCHFORMER:

Afvekslende slagspil/stableford - men mest stableford.
(Uanset hvilket matchform der spilles, skal resultat altid omregnes
til stableford point). Turneringen udgør klubbens ugentlig handicapregulerende turnering.

HOLDSAMMENSÆTNING:

Foretages ved lodtrækning – (tre - bolde tilstræbes)

START TIDER:

Der vil være starttid kl. 16.30. (kun start på hul 10, såfremt der ikke er
nogen på vej ind af hul 9)
Den 4. 11. & 18. april samt 5. & 12. september vil starttiden være flyttet
til kl. 16.00. Den 19. & 26. september kl. 15.00.
Første matchdato: 4. april - Sidste matchdato: 26. september

MATCHFEE:

Klubmedlemmer 25 Kr. / Gæstespiller 225 Kr. / Flex-medlemmer 345 Kr.

RÆKKEINDDELING:

Der spilles kun i en række op til og med 7 spillere.
Ved 8 spillere og mere er der flydende rækkeinddeling - Dagens antal af
spillere deles i to lige store rækker efter handicap. Ved ulige antal
tilfalder ekstra spiller B-rækken.

VED LIGE SCORES:

Er den med laveste handicap bedst

PRÆMIER:

I hver række er der altid en 1. præmie Kr. 100,- derudover er der 2.
præmie på kr.75,- ved 8 deltagere eller flere i en række, samt 3. præmie
på 50 kr. ved 16 deltagere eller flere i en række.
Desuden er der præmier til de 5 bedst placerede i den gennemgående
turnering (tællende er de 18 bedste scorer over hele sæsonen).

HOLDMATCH OG
PRÆMIEUDDELING

Den første tirsdag i hver måned vil der være præmieuddeling, for den
foregående måned samt tættest på hul og holdmatch, hvor de 2 bedste
score pr. hul er tællende. (præmien i holdmatch og tættest på hul vil være
en flaske vin eller golfbolde) (værdi ca. 25. kr.). Min. 9 deltagere til
holdmatch.

TILMELDING:

Ingen forhåndstilmelding nødvendigt, - bare mød op og
meld dig til dagens matchleder.

MATCHLEDER:

Leif Rasmussen 2170 6264 leif@rasmussen.tdcadsl.dk

