
 

Matchpropositioner – Senior damer  

Turneringsbestemmelser  

Onsdagsmatcherne oprettes i golfbox.  

For at bevare den brede fordeling på de forskellige former for præmiering er der to handicap- og 

præmiegrupper for dem der spiller 18 huller. Bestyrelsen beslutter ved opsætning af årets matcher, hvor 

handicapgrænsen går mellem A og B gruppen.  

Ændrer man handicap i månedens løb, så man rykker til en anden gruppe, vil man blive i den gamle gruppe 

måneden ud.  

Månedsvinderne findes ved bedst opnået stablefordpoints i 2 matcher. Har vi en måned 3 stableford 

matcher – smides det dårligste resultat væk. For at modtage månedspræmie, skal man være til stede, ellers 

går præmien videre til den næste i rækken.  

Herudover er der en præmiegruppe for dem der spiller 9 huller. Her spilles i én gruppe, og der skal være 

minimum 7 deltagere i gruppen for at udløse præmie.  

Der er månedspræmie til de 3 bedste i grupperne A og B. Der kan være 1 præmie til gruppen, der spiller 9 

huller – jf. ovenfor. Præmierne uddeles ved fællesspisningen 1. onsdag i den følgende måned.  

Hver måned har vi en ”anderledes match” hvor der eventuelt gives præmier. Disse matcher kan ikke altid 

tælle med i opgørelsen af månedens vinder.  

Der vil hver spilledag være 2 vinpræmier – (her deltager 9-hullers gruppen) – Matchledelsen bestemmer fra 

gang til gang, hvordan disse kan vindes. Præmierne vil blive uddelt samme dag efter matchen, og man skal 

være til stede. Ellers går præmien tilbage til klubben. (Deltager man ikke i præmieoverrækkelsen til tættest 

flaget, skal man ikke skrive sig på). 

Der er en præmie (fugl) for Birdie, også når der spilles venskabsmatcher, men dog kun på hjemmebane. 

Birdie bliver uddelt efter hver match.  

Ved årets slutning, vil der blive uddelt en præmie, samt vandrepokalen ”Den lille Golfspiller”, til det 

medlem der har opnået flest point i 10 matcher ud af årets antal tællende matcher.  

Der vil blive handicapreguleret, såfremt banen spilles uden oplæg på alle klippede arealer eller andre 

begrænsninger.  

Hvis en spiller har opnået flere end 36 stablefordpoint for 18 huller ved venskabsmatcher eller ved udflugt, 

bliver der også handicapreguleret i disse matcher – ellers handicapreguleres disse matcher ikke.  

Ved månedsafslutning er der fællesspisning 1. onsdag i efterfølgende måned. Bestyrelsen tilrettelægger 

sammen med køkkenet dagens menu.  
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