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GENERELLE   TURNERINGSPROPOSITIONER  2022. 
 

1. Ugeturneringer: 
 
Der startes i een række, og spilles altid efter aktuelt handicap. Af de 16 turneringsrunder 
er det de 10 bedste, som er tællende. Når den sidste match er spillet, deles der op i 2 lige 
store rækker   -  en A-række og en B-række. Er der ulige antal spillere, er A-rækken størst. 
Opdelingen sker efter det handicap, man er noteret for, efter den sidste match er registre-
ret, således at den halvdel med de laveste handicap er A-rækken. 
Før hver match afkrydser eller skriver den enkelte deltager sig på matchlisten, og efter mat-
chen afleveres et korrekt udfyldt scorekort. 
 
Er kortet ikke korrekt udfyldt, vil matchen ikke blive registreret som tællende. 
 
Der trækkes lod om holddeling og startrækkefølge 
 
Alle matcher er tællende, og der sker handicapregulering efter hver ugematch. 
 

2. Månedsmatcher: 
 
Der spilles normalt i 2 handicaprækker, A og B. Der vil være præmier til mindst nummer 1 
og 2 i hver række i hver månedsmatch. Andre matchformer kan forekomme. 
  

3. Gennemgående turnering: 
 
Resultatet fra alle Manneklubbens egne ugeturneringer i løbet af sæsonen benyttes til at 
kåre vinderen af A-rækken og vinderen af B-rækken. Der er præmier til de 3 bedste i 
hver række. 
 

4. Tilmelding og Starttider:   
 
a. Ugeturnering:  Spilledag er mandage med starttid enten kl. 10.00 eller kl. 16.30.  

Medlemmer, der ønsker at deltage i en ugeturnering, skal møde i klubhuset senest 15  
min. før den annoncerede starttid, have afleveret korrekt udfyldt scorekort samt ind-
skrive sig på dagens turneringsliste, der vil være fremlagt. 
Lodtrækning vil finde sted 10 min. før starttid. 
Alle spillere udfylder og afleverer tydeligt udfyldt scorekort underskrevet af markør. 
Spillerne indfører resultatet af dagens  turnering på den fremlagte turneringsliste 

 
6.   Månedsmatcher:   
 
 Forhåndstilmelding foregår primært via Golfbox. 
 Startliste vil foreligge på spilledagen. Mødetid er en halv time før starttidspunktet. 
 
 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 24/1 - 2022. 


