Tirsdagsklubbens spilleregler for 2018
For at blive medlem af Tirsdagsklubben skal man have et EGA-hcp. på max 36.
Tirsdagsklubben spiller i 4 rækker: A+B+C+9-rækken. Vi har spilletid hver
tirsdag fra kl. 8.00 til 12.50. 9-rækken spiller fra kl. 11.50. Husk at tjekke din
starttid dagen før, der kan ske ændringer.
A+B+C-spiller fra bane 49. 9-række spiller fra bane 45. Husk det, inden du
skriver scorekort ud!
Rækkeinddelingen: A-rækken: Hcp. 0-22,3. B-rækken: hcp. 22,4 – 29,6. C-rækken: hcp. 29,7 – 36,0.
9-rækken, der spiller 9 huller, har ingen hcp. grænse. Rækken er primært for Tirsdagsklubbens
ældre medlemmer eller sygdomsramte. Man kan vælge at spille i 9-rækken en sæson, f.eks. pga.
en skade, for så næste år at vende tilbage til f.eks. B-rækken. Dog kan man som midlertidig spiller
ikke være med i 9’ernes præmie-rækken.
Har man over 36 i hcp. spiller man altid i 9-rækken, men har mulighed for at skifte til c-rækken,
hvis man går ned i handicap.
Man skal aflevere mindst 4 scorekort i løbet af sæsonen for at bevare sit EGA-handicap. For at
erhverve et EGA-handicap skal man blot spille 3 tællende runder i løbet af 6 uger. Når du har et
EGA-handicap på 36, bliver det ikke højere uanset din spillestyrke.
For at vinde Årspokalen og Årspræmier i A, B, C og 9-rækken skal man have EGA-handicap.
Order of Merit: I år er der 15 runder, som tæller til Order Of Merit og derved Årspokalen og
Årspræmier. Matcherne er markeret med * på matchprogrammet. I hver række uddeles point til
de 7 bedste scores fra dagens match. Nr. 1. får 7 point, Nr. 2 får 6 point, nr. 3 får 5 point osv. og nr.
7 får 1 point.
Alle skal aflevere underskrevet scorekort efter matchen. Scorekortene bliver indtastet af
bestyrelsen. Hvis man ikke ønsker sin score registreret, skriver man NR. (No Return) på kortet.
Ved lige point, når sæsonens slutter, er det den spiller med flest 1. pladser, der vinder. Hvis
resultatet derefter stadig er lige, tæller flest 2.pladser og derefter 3. pladser osv.
Man kan kun vinde Birdie-fugle på hjemmebane om tirsdagen.
Mangler en spiller i en holdmatch, erstattes hun af en på forhånd fastlagt score (En Carmen).
Afbud: Til almindelige matcher: Husk at slette dig på golfbox. Ved betalingsmatcher skal du melde
afbud senest mandag morgen for at få matchfee retur.
I alle matcher vinder det laveste handicap i tilfælde af lige scores. Hvis der stadig er to ens scores,
er det de sidste 9, 6, 3 og 1 huller der tæller. Det samme gælder for hold-matcher og ved gunstart.

Husk at tjekke Tirsdagsklubbens nyheder på www.kgkgolf.dk Klik på klubben og
herunder kan du finde Tirsdagsklubbens side.
Husk vores mailadresse er: tirsdagsklubben@kgkgolf.dk

