Seniorklubben
I Odsherred Golfklub

Referat af møde mellem Klaus Høegh, Dragsholm Seniorklub og Kurt Kristoffersen
og Kalle M. Schröder Odsherred Seniorklub den 23. maj vedrørende fastlæggelse af
retningslinjer for de fremtidige venskabsmatcher.
Følgende blev aftalt:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Der spilles en årlig match i september måned, som går på skift mellem de 2
klubber. Matchen afvikles i de respektive klubbers spilledag for Odsherred er
det en fredag og Dragsholm en tirsdag.
Der betales ikke greenfee.
Der betales en matchfee på 120 kr. som dækker frokost og præmier.
Aldersgrænsen for begge køn sat til 50 år plus.
Max. Handicap for begge køn er sat til 48.
Max. antal deltager 92 (46 fra hver klub.) Gerne ligelig fordelt mellem
kønnene.
Der spilles Stapleford og ved lige score er afgørelsen laveste handicap.
Der er præmier til de 5 bedste score hos damerne og herrerne i hver klub.
Resultat skema vedhæftet.
På 3 af par 3 huller vil der være nærmest flaget for både damer og herrer. For
Odsherred blev det aftalt på hullerne 5 – 12 – 16. Hvilke par 3 huller i
Dragsholm vil blive fastlagt senere.
På matchdagen er der gunstart kl. 9.00 i Odsherred og scorekort skal
afhentes senest kl. 8.30, hvor der vil blive en kort briefing om dagens
program. Tidspunktet for match afvikling i Dragsholm vil blive aftalt senere.
Til den efterfølgende frokost sidder ”man i den bold man har spillet i”.
Deltagerliste skal sendes senest 6 dage før turneringsdagen til den
arrangerende klub.
Samlet betaling for den besøgende klub overføres 4 dage før turneringsdagen.
For Odsherreds vedkommende til Seniorklubbens bank konto hos Danske
Bank reg. nr. 3565 kto. Nr. 3565456571. For Dragsholm Seniorklub til
deres konto hos Nordea reg. nr. 1726 kto. Nr. 4384986450

Højby 28. maj, 2018-05-28
Kalle M. Schröder

