
Efterårsturnering 

Starter den 13. oktober og spilles til og med den 24. november, hvor der også er julefrokost. 

Vi spiller 9 hullers stableford (forni) fra tee 48 men med tildelte slag fra tee 57. 

Turneringen er ikke HCP-tællende. 

Tilmelding kan foretages fra kl. 16.00 torsdag 14 dage før turneringen (med undtagelse af 1. turnering, hvor 

det er 7 dage). Enten hjemmefra via nettet, app eller på touchskærm i klubhuset. 

Der kan bestilles starttid. 

NB! Bestilling og bekræftelse af starttid er ikke en tilmelding til turneringen. 

Turneringsbestemmelser: 

Der spilles efter R & A regler, gældende lokale regler samt de til enhver tid gældende restriktioner til 

forebyggelse af COVID19. 

Kun spillere der er tilmeldt turneringen inden fristen for online tilmelding (kl. 11.00) kan få score 

registreret. Efter runden indtastes scoren via det link der tilsendes på SMS/Email og scorekortet afleveres i 

Torsdagsveteranernes postkasse. 

Spillere der ikke indtaster score via det link der er tilsendt på SMS/Email får ikke registreret sin score. 

Score skal være indtastet samme torsdag inden kl. 20.00. 

NB! Husk at markøren skal være deltager i turneringen. 

Afgørelse: 

Der er 7 mulige runder hvor de bedste 4 resultater er tællende i turneringen. Hvis vi kun når at spille 6 

runder, er det stadig de 4 bedste runder, der er tællende. Hvis vi kun når at spille 5 eller 4 runder, er det de 

3 bedste runder der er tællende. Ved færre runder aflyses efterårsturneringen og matchfee anvendes til 

betaling af julefrokost.  Efter turneringen den 27. oktober opdeles spillerne i en A- og en B-række med lige 

mange spillere i hver række efter hcp. Spilleren bliver derefter i samme række resten af turneringen. 

Ved lige score er hcp. pr. 24. november afgørende, derefter flest antal spillede runder og til sidst 

lodtrækning. 

Der er præmie til de bedste i hver række. Præmieoverrækkelse finder sted i forbindelse med 

Torsdagsveteranernes julefrokost den 24. november. 

Turneringsfee:  50 kroner betales med MobilePay til Esben Bak på tlf. 61205649. 

Alle pengene går til præmier. 

Andet: 

Tiderne fra 08.00 - 10.15 er reserveret til Torsdagsveteranerne. Kan også spilles på et andet tidspunkt på 

dagen med markør fra turneringen. Tilmelding til turneringen skal dog ske inden kl. 11.00 på spilledagen. 

Følg stillingen i din række via Order of Merit i Golfbox. 


