
Turneringspropositioner for 

Eftermiddagsdamerne i Sydsjællands Golfklub 2012. 

 

Dameklubbens konto: 6060 4933725 

 

 

 

Hvem kan deltage? 
Alle damer, der er medlem af Sydsjællands Golfklub, er fyldt 18 år og har handicap 54 eller 

derunder. 
 

Hvornår spiller vi? 
Vi spiller hver onsdag mellem kl. 13:34 og fremefter. Er der ledige tider, kan man booke 

tider før 13.34. Tiderne mellem 13.00 og 13.34 er forbeholdt sekretariatet, og kan først 

bookes på selve dagen. På almindelige onsdage booker man den tid, man ønsker at spille, og 

spillerne danner selv hold. Bliver man forhindret i at komme, skal man huske at slette tiden, 

så der evt. bliver plads til en anden, og medspillerne ikke står og venter. 

 

Turneringsfee. 
For at deltage i hele sæsonen skal spilleren indbetale 500 kr. ved sæsonstart til 

dameklubbens konto, se kontonr. øverst, dog senest den 18. april 2012. 

 

Gæstespillere. 
Kan deltage ved at betale medlemskab på 125 kr. og derefter 35 kr. pr. gang. Dette er 

gældende uanset, hvornår på sæsonen, man bliver medlem. Pengene lægges i kuvert mærket 

med navn, medlemsnummer og eftermiddagsdameklub. Kuverten lægges i greenfee boksen. 

 

Turneringsopdeling. 
I april måned spilles i én række. Den 25. april bliver spillerne fordelt i 3 lige store rækker. 

Offentliggørelse af handicap i de respektive rækker vil foregå den 2. maj efter gunstarten. 

For at opnå lige store rækker, vil det betyde at nogle spillere, kommer til at spille i en ny 

række i forhold til året før. 

 

Spilleform. 
I alle turneringer spilles der tællende matcher med deraf følgende regulering af handicap. 

 

Ved gunstart vil det enten være stableford i alle tre rækker eller slagspil i A og B rækken, 

stableford i C rækken. Ved gunstart vil der, så vidt det er muligt, være en A, B og C spiller 

på hvert hold. 

 

Ved alm. damedag spiller A og B rækken slagspil, C rækken stabelford. 

 

For at turneringen skal være tællende, skal markøren være medlem eller gæstespiller hos 

eftermiddagsdamerne. Dette er ikke gældende ved venskabsturneringer. 

Manglende underskrift af markør eller spiller eller begge, medfører diskvalifikation af 

spilleren. Går spilleren under handicap vil dette dog stadig blive reguleret. 

 

Turneringsprogram. 
Dette uddeles ved sæsonstart. Turneringsprogrammet vil indeholde dato for afvikling af 

turneringer, spilletidspunkt og spilleform. 
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Tilmelding til turneringer. 
Ved gunstart og venskabsturneringer vil der blive ophængt tilmeldingsliste senest 2 uger før 

sidste tilmelding. 

Sidste tilmelding er søndag kl. 18 før turneringen. Startliste vil blive sat op senest dagen før 

turneringen og være tilgængelig på klubbens hjemmeside. 

 

Afbud. 
Afbud til matchen efter sidste tilmeldingsfrist skal ske til sekretariatet tlf. 55 76 15 55. 

Afbud til spisning efter sidste tilmeldingsfrist skal ske direkte til Michael tlf. 55 76 15 95. 

Afbud på selve spilledagen skal ske til sekretariatet senest 1 time før start. 

 

Præmier. 
Ved almindelig damedag: Der vil altid være en 1. præmie, 2. præmie udløses ved den 8. 

spiller, 3. præmie udløses ved den 16. spiller og så fremdeles. 

Ved holdturnering med sponsorpræmie, vil der som oftest spilles i en stor række. For at 

modtage en sponsorpræmie kræves, at man er til stede ved præmieoverrækkelsen. 

Ved lige score vil det være spilleren med det laveste handicap, der vinder. 

 

Præmier til tættest på. 
Ved gunstart vil der være præmie til den spiller, der kommer tættest på par 3 hullerne i 

første slag. For at kunne modtage denne præmie skal spilleren være til stede ved 

præmieoverrækkelsen. Er spilleren ikke til stede, vil der blive trukket lod om præmien 

blandt de tilstedeværende spillere, eller den vil blive gemt til en senere lejlighed. 

 

Spisning ved gunstarter. 
Ved almindelige gunstarter er det valgfrit at deltage i spisningen.  

Deltager man i venskabsturneringer, er spisning obligatorisk. 

 

Electic. 
Der spilles i A og B række. Efter april måned bliver der opdelt igen, så rækkerne er lige 

store. Derefter bliver man i den samme række resten af året, uanset ændringer i handicap. 

Der er præmier til de 10 bedste i hver række. 

Spilleren er selv ansvarlig for at sætte ring om de forbedrede score på scorekortet, indtaste 

scoren på hjemmesiden og lægge scorekortet på pulten i omklædningsrummet. 

Sidste spilledag til Electic er en uge før afslutningsturneringen. 

Der kan ikke spilles til Electic, når Eftermiddagsdameklubben spiller i andre klubber på en 

onsdag. (Eftermiddagsdamer, der ikke deltager i spillet på udebanen, eller turneringer 

hjemme, kan således ikke spille til Electic den pågældende dag.) 

 

Best Ball. 
Ved hold på 3, er det de to bedste score pr. hul, der er tællende. Er man kun 2 spillere på 

holdet, skiftes de 2 spillere til at spille som 3. spiller. F.eks. på hul 1 skrives spiller nr. 1’s 

score både under spiller 1 og spiller 3. Man aftaler inden start, hvem der har de lige huller, 

og hvem der har de ulige huller. 


