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Turneringsbestemmelser for SeniorDamer
Hvem kan deltage?
• Alle damer fortrinsvis 50+.
• Medlemmer af Sydsjællands Golfklub, Mogenstrup.
• Gæstespillere. Se senere.
• Spillehandicap 54 eller derunder.
• Spillehandicap > 54 spiller 9 hullers turnering. (Handicap 47,7 = spillehandicap 54)
Generelle bestemmelser
Medlemmerne kan vælge at spille enten 9 eller 18 huller. (Spillehandicap >54 kun 9 huller)
Vi har 9 hullers turnering, hvor start tidspunkt er efter 18 hullers turnering. Dette for at tilgodese
fælles ”19” hul. Der er præmier både til 18 hullers og 9 hullers turnering.
Hvornår spiller vi?
• Hver onsdag med start tider fra kl. 8:22 til 9:52 for 18 huller. 9 huller lige efter.
• Gunstart kl. 9 den sidste onsdag i måneden Scorekort udleveres kl..8:30
• Vi spiller fortrinsvis 3 bolde. Max HCP for en 3 bold er 108. I tilfælde af at der er fuldtegnet
fyldes op fra den sidste tid til 4 bolde.
Kontingent.
• 18 huller inkl. Eclectic 350 kr. 9 huller 175 kr.
Netbank til konto 2510 4393127037 anfør medlemsnr. og navn. Betaling senest 1. april
2021.
Gæstespillere .
• 40 kr. pr. gang
Beløbet betales før start via netbank til konto 9286 193022 4363
Turneringsopdeling
I april spilles i én række
Efter den 30/4 spilles i A, B og C række opdelt efter handicapstyrke, derfor ikke nødvendigvis i lige
store rækker. A 0– 24,0 B 24,1-34,6 C 34,7- 47,7.
Spilleform
Alle turneringer spilles efter de senest vedtagne golfregler hos The Royal and Ancient Golf Club of
St.Andrews, samt klubbens lokalregler.
I alle turneringer på alm. damedag spilles der tællende matcher med deraf følgende regulering af
handicap. Ved regulering skiftes til den aktuelle række.
Ved alm. damedag vil det enten være stableford i alle tre rækker eller slagspil i A rækken og
stableford i B og C rækken. For at turneringen ved alm. damedag skal være tællende, skal markøren
være medlem af eller gæstespiller hos SeniorDamer.
Ved almindelige holdturneringer med gunstart spilles stableford i alle tre rækker, derudover spilles
holdturneringer efter forskellige spilleformer.
Ved gunstart vil der, så vidt det er muligt, være en A, B og C spiller på hvert hold.

Ved venskabs- og gæsteturneringer kan alle deltagere være markør. Manglende underskrift af
markør eller spiller eller begge, medfører diskvalifikation af spilleren.
Særlige bestemmelser for 9 hullers spil
• Starttider på dage med holdturneringer er ca. kl. 10
• Der kan ikke spilles til Eclecticlisten
Turneringsprogram
Vil blive uddelt ved sæsonstart og fremgå af vores hjemmeside. Turneringsprogrammet vil
indeholde datoer for afvikling af turneringer, spilletidspunkter og spilleformer.

Præmier
• I april måned tæller de første 9 huller til præmie.
• Ved 18 og 9 hullers spil vil der altid være 1. præmie i alle rækker.
2. præmie udløses ved 6. spillere i den enkelte række.
Med få spillere i A rækken, udløses en præmie for hver 4. spiller.
•
•

På alm. damedag vil der være præmie til den spiller, der på green kommer tættest på flaget i
første slag på par 3 hullerne. Ved lige stor afstand til hullet får begge en præmie.
Ved holdturnering spilles i én række med præmier til de 3 bedste hold.

Ved lige score vil det være det laveste handicap, der vinder. Ved lige score og samme handicap er
det scoren på de lige huller, der tæller.

Eclectic
Spil til Eclecticlisten starter den første turnering i april måned. Der spilles i en A, B og C
bruttorække, handicap indgår derfor ikke i udregningen.
Udregning sker i GolfBox, hvor GolfBox flytter spillerne rundt i rækkerne i forhold til det aktuelle
handicap.
Præmierækken er den række, der svarer til spillerens handicap den sidste dag, hvor der spilles
Eclectic.
Sidste spilledag til Eclectic er en uge før afslutningsturneringen. Der kan kun spilles til Eclectic i
turneringer, der spilles på hjemmebane og er programsat af SeniorDamer. Ved planlagt besøg på
andre baner, kan der ikke spilles til Eclectic på hjemmebane.
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