Parmatchklubbens ”grundlov”
Parmatchklubben er en klub, hvor sportsligt og socialt samvær for par (m/k) er i højsædet.
Parmatchklubben består af maximalt 40 par. Er der flere tilmeldte, vil disse blive noteret på en
venteliste og træder ind i parmatchklubben efter tur, ved udmelding eller manglende betaling.
”Ikke faste par” skal være sammensat af m/k’ere.
Info vedr. kontingentet, der primært går til præmier, skal fremgå af vores forside.
I hver sæson spilles 5 - 6 turneringer, heraf mindst den ene på fremmed bane (Fourball).
Turneringerne spilles på lørdage/søndage, i månederne april, maj, juni, juli, august, september
eller oktober.
Til hver turnering opsættes en liste, hvor par fra ventelisten kan skrive sig på, hvorefter de
deltager i den aktuelle turnering ved afbud.
Der er ikke handicapbegrænsning. Der spilles dog med max. 36 slag.
Det er tilladt at spille med en substitut, hvis ens partner er forhindret. Sker det mere end 1 gang
pr. par, fortaber man retten til at vinde den gennemgående turnering.
Spilleformer i de enkelte turneringer, tilrettelægges af kaptajnerne. Dog skal der være en variation
af spilleformer mellem en bold (f.eks Greensome) og to bolde (f.eks Fourball), med minimum 2 til
en af formerne.
Der er en gennemgående turnering, med pointgivning efter hver turnering og dermed en samlet
vinder af Parmatchklubben, det aktuelle år.
Vinderne er det par med flest point. Ved lige mange point vinder parret med flest 1. pladser, 2. pl.,
3. pl. osv., og derefter bedste placering sidste turneringsdag.
Kaptajner for det kommende år, vælges efter sidste parmatch. Genvalg af tidligere kaptajner er
tilladt.
Kaptajnerne vælger selv et antal, ”vicekaptajner”. Der anbefales 3 par.
Præmieuddeling og fællesspisning, efter hver turnering. Det forventes, at alle deltager. Præmier
uddeles kun til deltagere af spisning. Ved fravær går præmien til næste på præmielisten, det
gælder dog ikke for den gennemgående turnering.
Tilmelding til hver turnering, sker via golfbox.
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