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Texas Scramble Stableford
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Greensome

Invitationsmatch

Greensome

 Stensballe 
Der spilles kun

Slagspil 9 huller

Modificeret Seneste start

Samler op Kl. 16

noterer du 3 putts Efter spisning afholdes

Generaforsamling

I

Retauranten

1.sept Stableford

11.aug

Stableford 22. sept Stableford

Smørblomst

25.aug

18. aug 15.sept

29.sept Stableford

Aktivitetskalender 2020

4.aug Texas Scramble

Der vil være en Meritliste for

9 huller

Vinderen er Årets Lady 9 huller

får 1 point v/ samtlige matcher.

1. plads giver 8 point, 2. plads giver 6 point

Der vil være en Meritliste for

18 huller

Vinderen er Årets Lady 18 huller

Årets Ladies føres som Meritliste i Golfbox

6. okt

3.plads giver 3 point og alle øvrige

8. sept Stableford



  

Der vil som hovedregel være præmie til 1. og 2. plads i hver række for 18 og 9 huller - dog afhængig af antal deltagere. 

Der føres Meritliste i Golfbox, og der tildeles point efter følgende regler:

1. plads = 8 point, 2. plads = 6 point, 3. plads = 3 point. Alle øvrige deltagere i hver enkelt match tildeles 1 point. 

Alle matcher giver point for deltagelse, der uddeles point for 1. plads, 2. plads og 3. plads ved individuelle matcher på såvel hjemme- som udebane.

Der gives IKKE point ved hold-og parmatcher.

Husk at krydse af, om du spiser med eller ej. Vi spiser som aftalt kl. 20.00. 

Der vil ved nogle matcher være indlagte konkurrencer, bl.a.puttekonkurrence og nærmest flaget på par 3 huller, dette offentliggøres før matchen. 

Der er en lille PIPFUGL, når en Lady laver en birdie. Husk at markere en birdie på scorekortet med en ring om scoren. Der kan kun vindes 1 birdie pr. person pr. match. 

Præmieuddeling vil ske efter spisning. Du kan kun modtage en præmie, hvis du er tilstede ved præmieuddelingen.

Ved sæsonens afslutning, under Generalforsamlingen, kåres Årets Ladies. Årets Ladies er vinderne af Meritlisten for henholdsvis 18 og 9 huller.

For 18 huller vil starttidspunktet være fra kl. 15.00 - 15.40 incl. 

For 9 huller vil starttidspunktet være fra kl. 17.00 - 17.40 incl. 

Ønsker du sen start, så skriv det tidspunkt, hvor du kan starte fra, dog senest ovennævnte tidspunkter. 

Informationer om matcherne

Matchfee er kr. 0,00 for alle

Oprettelse af matcher i golfbox vil ske senest 2-3 uger før, både for 9 og 18 huller

Tilmelding til matcher skal ske via golfbox,  senest mandag kl. 12.00 før matchen 

Starttid offentliggøres via golfbox/mail aftenen før . Bliver du forhindret i at deltage, så meddel venligst dette til en af dine medspillere. 


