LANGESØ GOLF
TORSDAGSHERRER sæson 2022
Målsætning:
At samle så mange som muligt af klubbens mandlige medlemmer med handicap maks.
36 og nedefter til golfmatcher på torsdage i golfsæsonen.
At samle medlemmerne lejlighedsvis til socialt samvær, som fremmer klubånd og
sammenhold.
Hvem:
Alle klubbens herrer, der er fyldt 18 år og har hcp. under 36, kan deltage.
Start- og slutdato:
Torsdag d. 31. marts - Torsdag d. 29. september 2022
Match-fee:
50 kr. pr. match. Betales på spilledagen (se procedure nedenfor).
450 kr. for hele sæsonen.
Der kan betales i poser (se nedenfor) eller helst pr. MobilPay: 29 80 67 14
Spilletid:
Tee-time fra kl. 13.30, kl. 15.30 og kl. 17.00. Der kan træffes specialaftale ved
henvendelse til Jørgen Redder tlf. 42 92 17 35 om start også kl. 16.00. På
præmiedage er der mødetid kl. 15.45 og tee-time kl. 16.00 (gunstart).
Tilmelding til matcherne sker på golfbox. Tilmelding senest onsdag kl. 12.00. Man vil
herefter modtage en mail med oplysning om præcis tee-time og medspillere.
Tilmeldinger EFTER kl. 12.00 medtages ikke!
Arbejdsramte, som ikke kan slå ud på ovennævnte tider, kan undtagelsesvis spille på
andre tider om torsdagen. Man sørger i så fald selv for indbyrdes aftaler og
reservation af tid i Golfbox. Der skal forinden være truffet aftale herom med
Jørgen Redder eller Aage Ebbesen.
Man er naturligvis ikke forpligtet til at deltage hver torsdag eller et bestemt antal
gange. Man kommer, når man har tid og lyst.
Procedure ved betaling:

Uanset om du vælger at betale for hele sæsonen eller betaler 50 kr. pr. gang, sker
indbetaling på. Mobil Pay 29 80 67 14 (Aage Ebbesen).
Rækkeinddeling:
A-række: hcp. 18,4 og derunder
B-række: hcp. 18,5 - 36
Spilleformat:
Der spilles slagspil med max. score og stableford jf. programmet.
Der spilles i sæsonen 6 månedsserier - se matchplanen.
I månedsturneringen er månedens 3 bedste resultater tællende.
I årsturneringen (ÅRETS GOLFER) er årets 15 bedste resultater tællende.
Pointsystem:
Der spilles om flg. point:
1. plads:
20 point
2. plads:
19 point
3. plads:
18 point osv.
19. plads:
2 point
Fra 20. plads
1 point.
No Return:
0 point
Ved pointlighed efter en match er det laveste hcp., der vinder.
Ved pointlighed i en serie og til Årets Golfer er vinderen den med flest 1. pladser.
Ved fortsat lighed flest 2. pladser, flest 3. pladser, seneste resultat, laveste hcp.
Præmier overrækkes under den månedlige præmiemiddag ved personligt fremmøde.
Er man forhindret i fremmøde og melder afbud til 29 80 67 14 (f.eks. SMS), får
man præmien ved den næstfølgende præmiemiddag. Uden afbud er præmien tabt og
uddeles som klappræmie ved årsafslutningen.
Jørgen Redder, Torben Pedersen, Aage Ebbesen

