KLUBMESTERSKABERNE AFGØRES MED EN SAMLET SCORE OVER 54 HULLER - (36 HULLERS
ÅRGANGSMESTERSKAB PLUS 18 HULLER KLUBMESTERSKAB)
Kun spillere der har Frederikshavn Golfklub som hjemmeklub og er fultidsmedlemmer kan deltage i
klubmesterskaberne.
Alle tilmeldte deltager i Årgangsmesterskabet og spiller runde 1 lørdag og runde 2 søndag. Der spilles fra
hhv. tee 50/58, og der spilles slagspil fra scratch (uden handicap).
Du kan deltage i mesterskaberne, hvis du har max hcp 24 - dog er der max hcp 36 for superveteran.
Når sidste runde søndag formiddag er overstået, vil de bedste 12 mænd og 6 bedste kvinder gå videre til at
spille om klubmesterskabet. Dvs. dem der har den bedste bruttoscore. Her vil der også blive spillet slagspil
fra scratch, og der vil blive spillet fra tee 64/54. (hvid/blå)
Den sidste starttid til klubmesterskabet vil blive omkring 12.30-13.00.
Der spilles i følgende rækker :
Junior dreng/pige (samlet række) – max 18 år
Ung senior dame/herre (samlet række) – min 19 år – max 29 år
Mid-age dame – min 30 år – max 49 år
Mid-age herre – min 30 år – max 49 år
Senior dame – min 50 år – max 59 år
Senior herre – min 50 år – max 59 år
Veteran dame – min 60 år – max 69 år
Veteran herre – min 60 år – max 69 år
Superveteran dame – min 70 år **
Superveteran herre – min 70 år **
** alt efter tilmelding kan denne gruppe også laves til samlet række.
Klubmesterskab – ingen aldersgrænse
Der skal være MINDST 3 deltagere i hver gruppe for kunne kåre en årgangsmester.
Ved afgørelse af Klubmesterskabet:
Hvis 2 eller flere har lige scores, skal afgørelsen ske ved omspil et hul af gangen på hullerne 1 - 2 - 9 indtil
vinderen er fundet.
Der vil også blive kåret en nettoscore vinder dame og herre efter de 2 første runder.
Max antal deltagere 84.
Maks. antal pladser pr. række sættes efter tilmeldingen er afsluttet. I tilfælde af overtegning fravælges
højeste handicap.
Turneringsfee for alle runder : kr. 100,00

Ved ankomst til første teested indenfor 5 min. efter den fastsatte starttid idømmes 2 straffeslag jvnf. Regel 63. Senere ankomst medfører diskvalifikation





Mobiltelefoner skal være slukket eller sat på lydløs.
Persontransportvogne (buggy) er ikke tilladt. Dispensation kan dog gives til deltagere i Veteran og
Superveteran rækken MEN kun mod forudgående aftale med kontoret)
Musikafspillere er ikke tilladt.
Caddie er tilladt.

