Herreklubben Nordborg Golfklub
Generelle turnerings propositioner
Sammensætning af flights
Der vil hver gang blive trukket lod om spillersammensætningen og vi spiller normalt 3- eller 4 bolde.
Når der spilles slagspil/stableford sammensættes flights normalt med 1 spiller fra hver række. Der er
dog 6 turneringer i løbet af sæsonen hvor flights bliver sammensat af spillere fra samme række, dvs.
A-spillere spiller med A-spillere, B med B og C med C. I hulspils turneringer bliver matcher sammensat
af spillere fra samme række.

Slagspil/stableford
C-rækken spiller stableford undtagen i de turneringer, hvor det fremgår af turneringsplanen at alle
spiller slagspil.

Hallington
Når der spilles Hallington spiller alle rækker Hallington.

Hulspil
Hulspils turneringer er max. 18 huller - står spillerne lige efter 18 huller deles matchen.
Scorekort Scorekortet skal udfyldes TYDELIGT med medlemsnummer, navn, handicap, tildelte slag og
dato. For at deltage i dagens turnering skal scorekort være afleveret til starter senest 15 min. før
starttid.
Husk at bruge Herreklubbens specielle scorekort.
Hvis du ved at du først kan komme i sidste øjeblik så udfyld scorekort hjemmefra eller få en anden
spiller til at udfylde scorekort for dig.

Bødekassen (gælder pr. hul)
Bruger du mere end 2 put på green pr. hul betales kr. 1,00.
Bruger du så mange slag at det i stableford og slagspil svarer til et streget hul betales der kr. 1,00.
I hulspil betaler alle spillere kr. 5,00

Præmier
Efter hver 18 hullers turnering, er der 3 præmier pr. række, samt præmier for nærmest flaget på to af
par-3 hullerne.
Der er ikke præmier efter hulspilturneringer.
Ved lige scores afgøres resultatet efter den matematiske model.
Præmier uddeles efter hver turneringsdag. Hvis en præmiemodtager ikke er til stede ved præmieuddelingen, og det ikke er aftalt at en anden spiller kan modtage præmien på vegne af
præmiemodtageren, går præmien videre til næste spiller i rækken. Det vil ikke have indflydelse på
pointtildelingen til de gennemgående turneringer at præmien går videre til næste spiller.
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