Regler for, Herredagens slagspil 9 huller
Turneringen afvikles den første torsdag i, juli, august, september og oktober.
Det er kun de første 9 huller der indgår i turneringen. (1 – 9 alt. 10 – 18) der spilles i 1 række med
fuld Hcp.
For at modtage præmier for 9 huls matchen skal man deltage i månedsspisningen.
Hvis man spiller 18 huller og gerne vil reguleres op eller ned, kan man enten tage et billede af sit
scorekort, eller selv indberette scoren på terminalerne i mellemgangen inden scorekortet lægges i
postkassen i herrernes omklædningsrum.
•

Husk at matchen indgår i vores Eclectic turnering, det vil sige at vi registrerer den enkelte
spillers slag på de ni huller, efter hver match, hvilket betyder, at spilleren kan forbedre sin
score på det enkelte hul på disse 4 torsdage.

•

Efter den første torsdag i oktober registreres laveste antal slag på det enkelte hul gennem
hele sæsonen for hver enkelt spiller. Slagene for de ni huller sammenlægges for hver enkel
spiller.

•

Nr. 1 bliver spilleren med laveste sum af slag for de ni huller. Nr. 2 bliver spilleren med det
næstlaveste antal slag osv. To spillere med samme sum af slag får samme placeringsciffer.

•

Står to spillere lige vinder spilleren med laveste handicap.

•

Der skal benyttes scorekort, udskrevet fra Golfbox, med entydig angivelse af dato,
spillerens navn og DGU-nummer, handicap samt antal tildelte slag ud for hvert hul.

•

Antal slag på det enkelte hul skal angives på scorekortet, som skal være underskrevet af
spiller og markør.

•

Såfremt markørens underskrift ikke entydigt angiver markørens navn, skal markørens
DGU-nummer angives.

Der kan kun dispenseres fra ovenstående regel, såfremt der ikke kan udskrives scorekort på
terminalerne i mellemgangen. Hvis det er tilfældet, skal der anvendes et rent scorekort, som skal
indeholde nøjagtig de samme oplysninger som angivet ovenfor.
Såfremt scorekort ikke er udfyldt i henhold til ovennævnte regler, vil scorekortet ikke blive
godkendt, og dagens score vil ikke tælle med i turneringen. Dette gælder også, hvis der er angivet
fejlagtigt score ud for et eller flere huller. Der vil blive fremsendt scoreindtastnings kode, der kun
gælder for de 9 huller.
Umiddelbart efter runden kan den enkelte spillers score på hvert enkelt hul ses på herreklubbens
hjemmeside
Såfremt en spiller ikke er enig i, hvad der fremgår af herreklubbens hjemmeside, skal spilleren
gøre indsigelse senest på datoen for den efterfølgende runde, da scorekort maksimalt gemmes 5
uger.
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