
Turneringer generelt 

Turneringsudvalget har besluttet sig for nogle nye  tiltag i forbindelse vores forskellige turneringer, som vi håber vil 

give en bedre afvikling af den enkelte turnering og få flere til at deltage. 

• Turneringerne afvikles så vidt muligt i 3-bolde 

• Der indføres et loft på 90 spillere i en del turneringer  

• DGU’s gruppeinddelinger (0-11,4/11,5-18,4/18,5-26,4/ 26,5-42,0) anvendes til de fleste turneringer 

• Alle i A-rækken spiller slagspil mod hinanden 

• Alle i B-rækken spiller slagspil mod hinanden 

• C- og D-rækkerne spiller stableford  i evt. blandede hold 

• Til de første to turneringer arrangeres morgenmad 7.30.  

• Der køres baneservice hver gang, når ikke sponsor gør det 

• Klubmesterskaberne afvikles efter den nye model (se særskilt nedenfor) 

• Man bør tilmelde sig i god tid – ellers kan man risikere at havne på ventelisten 

Klubmesterskaber 2017 

Lørdag d. 9.sept. 

A:  Slagspil(Brutto) over 36 huller –åben for alle i de respektive aldersgrupper (min 3 deltagere pr. gruppe) 

B:  Slagspil (netto med loft*) over 36 (evt. 18 huller) for de spillere der er over HCP. 11,4, og ikke vil være 

med under A, to grupper en for damer og en for herrer 

De 16 bedste (pr. køn og uanset aldersgruppe) fra A og B kvalificerer sig til hulspils-mesterskaberne som 

afvikles på følgende måde: 

A: Hulspillet afvikles uden handicap som normalt for herrer og damer over 18 huller (måske flere) 

• Ottendedelsfinaler spilles i perioden 10.- 16. sept. som privat aftalte matcher  

• Kvartfinaler spilles i perioden 17. – 23. sept. som privat aftalte matcher 

B: Hulspillet afvikles med handicap som normalt for herrer og damer over 18 huller (måske flere) 

• Ottendedelsfinaler spilles i perioden 10.- 16. sept. som privat aftalte matcher  

• Kvartfinaler spilles i perioden 17. – 23. sept. som privat aftalte matcher 

Søndag d. 24.sept.  

Semifinaler og finaler i alle 4 rækker 

Både lørdag d. 9. og søndag d. 24. er der øl og pølser til alle deltagere (incl. tilskuere) på foreningens 

regning. 

 

(*Betyder at når du har brugt det dobbelte antal slag i forhold til par samler du op og noterer 

et slag ekstra eks. Efter 6. slag på et par-3 hul samler du op og noterer 7) 
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