Regelsæt
For
Onsdagsherrerne
17-01-2020
Turnerings sæson:
01/04-31/10

Der spilles 18 huller hver onsdag i perioden 1. april til 31 oktober.
Spillerhandicap max 54.

Kontingent

Kontingentet er p.t. kr. 300 for turneringssæsonen, hvor der spilles om
præmier jf. nedenfor anførte.
Gæstespillere er velkomne og betaler 20kr. pr. gang i
turneringssæsonen, men deltager ikke i præmiespillet.

Scorekort/mødetid

Scorekortet afleveres senest kl. 8.30, og der slås ud kl. 9.00 med
baglæns gunstart fra hul 1.
Blåvandshuk Golfcenter bestemmer, hvilke huller der slås ud fra.
Resultater/scores indberettes til GolfBox.
Når der lægges op/tees op på fairway, må der ikke anvendes driver.

Hunde

Der må ikke medtages hunde på banen i turneringssæsonen.

01/11-31/03

Uden for turnerings sæsonen afleveres scorekortet senest kl. 9.45, og
der slås ud kl. 10.00.
Der bliver ikke indberettet scores til GolfBox.
Holdsammensætning Holdene sammensættes i 4- og 3-bolde ved lodtrækning.
Efter matchen afleveres holdets scorekort af den spiller, som blev trukket
først.
Rækkedeling

Der spilles i en A- og B- række, som opdeles efter handicap. Ved ulige
antal spillere er A rækken størst.

Præmier

Der er præmie til vinderen af hver række.
Ved pointlighed er det spilleren med det laveste handicap, som vinder.
Der er præmie til tættest på flaget på et udvalgt par 3 hul.
Præmierne kan kun vindes én gang pr. måned af samme spiller.
Præmien går i påkommende tilfælde til den efterfølgende spiller, der kan
komme i betragtning.
Tilsvarende gælder, hvis vinderen ikke er til stede under
præmieuddelingen.
Hvis der er fremmøde af færre end 13 spillere spilles i en række.

"Dameøl"

Det opfordres til, at man før første udslag tilkendegiver, hvorvidt man
ønsker at deltage i "dameøl" eller ej.

No Return

Scorekort der afleveres med ”No Return” indberettes ikke.
Spilleren kan ikke komme i betragtning ved præmiefordeling.
Ved månedsafslutninger påføres Pedro på holdscorekortet for de
manglende huller.

Månedspoint

I turneringssæsonen gives der på hver spilledag månedspoint til de
bedste spillere efter følgende pointberegning:

2-4 deltagere:
5-8 deltagere:
9-12 deltagere:
≥ 13 deltagere:

1. plads
1 point
2 point
3 point
4 point

2. plads

3. plads

4. plads

1 point
2 point
3 point

1 point
2 point

1 point

Månedspræmier

Den sidste onsdag i hver måned er der præmier til de tre spillere, som
har opnået flest point i indeværende måned. Vindene behøver ikke at
være tilstede for at modtage præmierne.

”Andet spil”

I måneder med 5 onsdage spilles der den 4. onsdag i måneden et andet
spil end Stableford.
Pointene fra dette spil indberettes ikke og tæller ikke med i
årsregnskabet.
Den sidste onsdag i måneden er der holdspil sammen med Ho-Pigerne
på hjemme- eller udebane.
Inden sæsonstart aftales det på et møde med Ho-Pigernes bestyrelse,
hvem der har ansvaret for de enkelte onsdage.
Der spilles kun 18 hullers Stableford match.

Holdspil

Pedro

Hold med 3 spillere tilføjes en ”Pedro”, som på̊ banen i Ho svarer til 27
point:
1 point på̊:
• 4 par 3 huller (hul 5, 7, 13 og 16)
• 2 par 5 huller (hul 1 og 18)
• 3 par 4 huller med lavest handicap (hul 3, 6 og 12)
2 point på̊:
• 9 resterende huller (hul 2, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15 og 17).
Nøglen kan også̊ anvendes på̊ udebaner, hvor der ikke er angivet
nogen ”Pedro”

Ens scorer

Hvis flere hold har ens scorer, er det holdet med højeste gennemsnit af
alle 4 spilleres resultater, der vinder. Ved fortsat pointlighed vinder
holdet med højeste score på de sidste 9 huller.
Bemærk Pedro regnes for en spiller, så alle 4 spilleres point skal altid
skrives på holdkortet.

Præmier

Der er præmie til hver spiller på vinderholdet.

Generalforsamling /
julefrokost

Den sidste onsdag i november måned afholdes generalforsamling med
efterfølgende julefrokost sammen med Ho-Pigerne.

Årets spiller

Under frokosten uddeles/overrækkes præmier til årets spillere:
• Vinder stableford point:
• Spilleren med flest point: Pokal med indgraveret navn incl. en
flaske årets julesnaps
• Spilleren med næst flest point: 2 flasker vin
• Spilleren med 3. flest point: 1 flaske vin
• Vinder månedspoint:
• Spilleren med flest point: 2 flasker vin
• Spilleren med næst flest point: 1 flaske vin

