Ho-Pigernes spilleregler
Der spilles hver onsdag 18 huller fra april til og med oktober med præmier. Resten af
året er der ikke præmier. Der kræves max. handicap 54 for at blive medlem af HoPigerne.
April – oktober afleveres scorekort kl. 8.30, og der slås ud kl. 9.00 med baglæns
gunstart fra hul 1 i samarbejde med Onsdagsherrerne.
November – marts afleveres scorekort kl. 9.45, og der slås ud kl. 10.00
Årligt kontingent er pt. 250 kr., som betales ved sæsonstart.
Gæstespillere er velkomne og betaler 20 kr. pr. gang, men de deltager ikke i præmieuddelingen.
Der spilles i 2 rækker: en A- og en B-række. Der er præmie til vinderen af hver række.
De to rækker deles efter handicap, og ved ulige antal er A-rækken størst - dog kan
samme handicapgruppe ikke deles. Er der mindre end 12 spillere, spilles der kun i én
række.
Ved pointlighed vinder spilleren med det laveste handicap. Derefter sidste 9 huller,
sidste 6, sidste 3, sidste hul og til sidst lodtrækning.
Præmie kan kun vindes én gang pr. måned i de to rækker. Der er også præmie til den
spiller, som kommer nærmest flag, og her kan den samme spiller vinde hver gang. Man
kan modtage præmier ved enhver form for holdspil, selv om man allerede har fået
præmie i den pågældende måned. Ved holdspil kan gæster som en undtagelse også
modtage præmier.
Man skal være til stede for at vinde ovennævnte præmier, ellers går de videre til den
næste spiller.
Dette gælder dog ikke for Månedens Vinder, hvor der er præmie til 1. – 2.– og 3.
pladsen. Her tages der ikke forbehold for, om man tidligere har vundet.
Pointberegning:
2 – 4 deltagere
5 – 9 deltagere 10 – 13 deltagere Over 13 deltagere
1. pl.
1 p. 2 p. 3 p. 4 p.
2. pl.
1 p. 2 p. 3 p.

3. pl.
1 p.
2 p.
4.pl.
1 p.
Er der 5 onsdage i en måned, spilles der ”andet spil” den 4. onsdag i måneden. Ved
”andet spil” gives der ikke månedspoint, og resultaterne indgår ikke i det samlede
point-regnskab.
Ved månedsafslutningen, den sidste onsdag i hver måned, spilles der både individuel
Stableford og holdspil sammen med Onsdagsherrerne, og der afsluttes med fælles
spisning. Der spilles månedsafslutning 3 gange på udebane.
Ved pointlighed mellem hold vinder holdet med den højeste gennemsnitsscore. Evt.
Pedro indregnes som en spiller. Pedro indgår med 27 point i Blåvandshuk Golfklub. Er
der stadig lighed er højeste score på de sidste 9 huller afgørende.
I vintersæsonen 1.11. – 31.3. indberettes der ikke scores til GolfBox. Når der ”tees”/
lægges op på fairway, må der ikke anvendes driver.
Ved julefrokosten den sidste onsdag i november overrækkes Ho-Pigernes
”Vandrepokal” til årets spiller, som er spilleren med flest Stableford-point i sæsonen.
Der er også præmie til nr. 2 og nr. 3 og desuden til spilleren med flest månedspoint.
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