
1. marts 2018 

Herredagen 2018. 
 

Rækker og point. 

    

Der spilles i tre rækker: 

Elite rækken < 14,4 

A rækken 14,5 – 21,4 

B rækken 21,5 – 36,0 

Der kan ske mindre reguleringer i inddelingen i rækker,    
når endeligt antal deltagere kendes 

Turneringen:  

Hver onsdag spilles som en særskilt turnering, der er handicapregulerende. Turne-

ringsstart er onsdag, den 11. april. 

Det er vigtigt, at du reserverer tid på GolfBox, og at du på spilledagen udskriver dit 
scorekort. Reservering af tid i GolfBox og udskrivning af scorekort er forudsætnin-

gen for, at vi kan registrere din score. 

Det henstilles, at man reserverer tid i de blokke, der er reserveret Herredagen. 

Efter matchen skal scorekortet underskrives af spiller og markør (markøren SKAL 

være en spiller i herredagsturneringen). Underskrevne scorekort lægges samme 
dag i postkassen mærket "Herredag". 

Matcherne: 

Som tidligere nævnt er hver onsdag en selvstændig match. Ud over denne spilles 

løbende en forårsturnering, en efterårsturnering og en eclecticturnering. 

Der er for hver spilledag præmier til vinderne i de tre rækker, og der er hver spille-
dag præmier til ”Nærmest hul på par 3 hullerne”. Disse præmier uddeles ved for-

års- og efterårsafslutningen. 

Der er ved de to sæsonafslutninger (forår og efterår) præmier til 1, 2 og 3 i de tre 

rækker. Placeringen afgøres ved vundne point på de enkelte spilledage. 

Placering i dagens match og vundne point, der akkumuleres til afslutnin-
gen af henholdsvis forår- og efterårsturneringen. 

Placering 1 2 3 4 - 6 7 - 9 
10-

12 

13-

14 

15-

16 

17-

20 

Point 12 10 8 7 6 5 4 2 1 

Hver spiller kan max. få overført for 8 onsdagsmatcher (de 8 bedste) i hver sæson. 

Eclecticturneringen er spillerens bedste score på de enkelte huller over hele sæ-

sonen. Der overføres KUN score fra runder, der er spillet uden lempelser. Ved ef-

terårsafslutningen uddeles præmier til vinderne af årets Eclectic turneringen. 

   

 


