Klubmesterskabet i Slagspil 2019 (KM)












4 klubturneringer gennem foråret og sommeren gennemføres som slagspil for A+B spillere.
C-spillere kan tilmelde sig slagspil i de 4 klubturneringer, hvis de ønsker at deltage i KM.
Slagspilsdeltagere i de 4 klubturneringer sættes i bolde sammen (A og B/C hver for sig).
2 af de 4 klubturneringer tæller som 1. og 2. runde i klubmesterskabet.
Spiller man med i 3 eller alle 4 klubturneringer, tæller de 2 bedste runder.
Der er speciel tilmelding til KM på Golfbox.
3. runde slagspil spilles 31.08.2019 med startliste efter førerbolds-princippet.
4. runde slagspil spilles 01.09.2019 med startliste efter førerbolds-princippet (dame- og herreførerboldene starter på N1/S1 afhængig af uge) og som baglæns gunstart (runden afsluttes
med fælles spisning for egenbetaling).
Rækker uændret: junior/under 50/over 50/over 60 for henholdsvis damer og herrer afhængig
af deltagerantal per række.
Klubmesterskabet vindes af den bedste spiller over året og over 72 hullers slagspil.

Klubmesterskabet i Hulspil 2019 (N1-N9)











De 2 bedste af de op til 6 slagspilsrunder anvendes som kvalifikation til hulspilsmesterskaberne for henholdsvis 16 dame- og 16 herrer-spillere.
De 16 spillere deles i 4 puljer med 4 spillere i hver (seedning iht. hver enkelt spillers 2 bedste
slagspils-runders bruttoscore).
Lørdag 21.09.2019 spiller hver pulje med 4 spillere 9 hullers hulspil efter ”alle mod alle”princippet (hul N1-N9).
Fælles spisning lørdag efter de 27 huller (max 32 hulspils-deltagere) for egenbetaling. Evt.
caddier m.m. er velkomne til at deltage i fællesspisningen.
Søndag 22.09.2019 om formiddagen spiller 8 spillere (vinder og runner-up fra hver
lørdagspulje) inddelt i 2 nye puljer 6 hullers hulspil efter ”alle mod alle”-princippet.
Søndag 22.09.2019 om eftermiddagen spiller de 2 puljevindere 9 hullers hulspilsfinale.
I ”alle mod alle”-hulspilsmatcherne kan den enkelte match vindes, tabes eller deles (all square
0/0). En vunden match giver 2 point, en delt 1 point og en tabt 0 point. Ved point-lighed tæller
antal vundne ups totalt i pulje-spillet. Skulle der fortsat være lighed mellem 2 spillere spilles
ekstra hul(ler) sudden-death.
Klubmesterskabet vindes af den bedste spiller over 63 hullers hulspil, og alle kvalificerede får
mange (korte) hulspils-matcher.
Både lørdag 21.09. og søndag 22.09.2019 er Syd-sløjfen åben for andre klubmedlemmer.

Kåring af klubmestrene 2019
Kåring af klubmester (og runner-up) i forbindelse med første efterfølgende klubmatch.

