Turneringsregler for Herredagen Dragør Golfklub 2021
Tilmelding til turneringer.
Tilmelding til herredagens torsdagsturnering, sker via ”Klubturneringer” i Golfboks, senest onsdagen
før kl. 12:00.
Tidsbestilling skal altid ske via tidsbestillingen i Golfboks.
Kun spillere der har booket via tidsbestilling og tilmelding til Herredagen kan deltage i torsdagens match.
Betaling til Herreklubben
Betalinger til Herreklubbens tilmeldinger/arrangementer foregår via Golfboks
Tilmelding/Tidsbestilling.
Tilmelding til herredagens torsdagsturnering, sker via ”Klubturneringer” i Golfboks, senest onsdagen før
kl. 12:00.
Tidsbestilling skal altid ske via tidsbestillingen i Golfboks.
Kun spillere der har booket via tidsbestilling og tilmelding til Herredagen er deltagere i torsdagens match.
Månedsmiddage skal ligeledes bookes og betales via Golfboks inden deadlines.
Turnering
Der spilles stableford i 3 rækker(A-B-C), Alle rækker spiller 18 huller. Hver torsdag er en enkeltstående
turnering og det er spillerens handicap på dagen der er gældende.
Række A = 0,00 – 16,9
Række B = 17,0 – 24,9
Række C = 25,0 – 43,0
Præmier
Der vil være præmier efter hver torsdagsmatch i alle tre rækker (A B C).
Præmierne vil kunne afhentes i forbindelse med månedsmiddagen den første torsdag i måneden.
Der vil ligeledes være præmieuddeling efter 9-hulsmatchen, i forbindelse med månedsmiddagen.
Scorekort.
Herredagen vil benytte sig af det elektroniske scorekort, men der skal stadig indleveres et normalt
scorekort, med spiller og markørs underskrifter, så længe DGU ikke har fået implementeret et system, så
markøren kan godkende via det elektroniske scorekort.
Kun et medlem af Herredagen kan være markør.
Handicap
Der vil være handicapregulering iht. Golfboks.
Alle torsdagsmatcher er tællende, på nær 9 hulsmatchen i forbindelse med månedsmiddagen.
Resultat ved ens score.
Ved alle matcher i Herredagen følges følgende regler ved ens scorer på de sidste huller, er det laveste hcp.
der gældende.
Fortrinsret.
Herreklubbens medlemmer har fortrinsret til følgende tider i Golfboks om torsdagen: 09:00 – 10:07
svarende til ti 4 bolde.
Udover disse tider opfordre vi alle, til at pare sig i 4 bolde på de almindelige booking tider.
Ikke medlemmer af Herredagen kan godt spille sammen med mellemmer af Herredagen, men kan ikke
være markør.
Teested
Der spilles normalt fra teested 56, hvis ikke der er ændringer i forbindelse med anden spilleform.
I forbindelse med månedsafslutningen spiller vi slagspil fra Tee 44.
Lokalregler.
Hvis der er oplæg på fairway i følge en lokalregel, vil der være regulering af handicap i henhold til
lokalreglerne.

