Turneringsstart Juli

Onsdagsherrer

Onsdag d 1/7
Så er vi klar til turnering. Vi har i herreudvalget besluttet at starte op onsdag d. 01-07 .I år
prøver vi noget nyt, så vi håber vi kan få nogle flere med ud og spille.
Onsdagsturneringen spilles alle onsdage fra den 1. juli til og med den 30. september.
De første onsdage i hver måned afvikles turneringen ved individuelt spil med start fra
hul 1 og du køber scorekort på dagen.
Man melder sig bare på en tid og får scorekortet stemplet og betalt i proshoppen.
Den sidste onsdag i hver måned spiller vi en månedsafslutningsturnering med
tilmelding på Golfbox, gunstart, fælles spisning og uddeling af månedens præmier.
Der vil ikke blive afholdt månedsafslutning i juli måned. Sidste onsdag spilles som
øvrige onsdage. Præmier udleveres til månedsafslutning i august.
Alle mænd, som er fyldt 19 år og med handicap på 54 og derunder kan deltage. Alle
spiller 18 hullers stableford i tre handicap rækker, der inddeles i 3 lige store rækker.
Det er Golfbox, der beregner rækkerne efter handicap. Så der kan i enkelte tilfælde være
flere spillere i en række end de andre.Dette betyder, at grænserne ændrer sig fra gang
til gang.
Alle onsdagsturneringerne er hcp-regulerende, dog ikke ved alternative spilleformer.
Scorekort stemples i proshoppen, som dermed også indtegner dig i dagens turnering.
Turneringsfee: 30 kr. incl. ”Nærmest flaget” på par 3 hullerne.
Ønsker du at starte ud inden klokken 12,00, betaler du i en kuvert, udfylder alle
felter og lægger kuverten i scorekortkassen mærket ”Scorekort” før spilstart.
Herefter klarer shoppen resten.
HUSK – at efter runden SKAL dit scorekort stemples i shoppen.
Alle scorekort SKAL være korrekt og let læseligt udfyldt og være afleveret
i scorekortkassen mærket ”Scorekort” senest kl. 22.00. Også hvis runden
ikke er færdigspillet – noter da ”No return”
Turneringspropositioner findes på Tange sø Golfklubs hjemmeside.

