Turneringsformer
OG TEKNISKE NOTER
High and Low (hulspil)
Der spilles med fuldt SPH og spilleren med det laveste antal slag
nulstilles, og de 3 øvriges SPH sættes i relation hertil. De to siders
bedste bolde (lavest antal anvendte nettoslag) sættes op mod
hinanden, og de to siders dårligste bolde (højest antal anvendte
nettoslag) sættes op mod hinanden. Hvert hul kan således vindes 2
op, 1 op eller deles. Når en bold er uden for at kunne konkurrere, bør
den tages op. En turnering vindes af den side, der er flere oppe, end
den anden side kan nå at indhente på de resterende huller. Er den
ene side for eksempel 5 oppe efter hul 16, har den side vundet 5/2 (2
huller tilbage). Er en side 9 oppe efter hul 14, har siden vundet 9/4 (4
huller tilbage). Er runden ikke afgjort (0/0) efter hul 18 fortsættes på hul
1 osv., indtil den ene side vinder hullet, altså er én oppe.
Foursome
Parturnering, hvor 2 spillere danner par og spiller mod de øvrige par.
Parret tildeles halvdelen af deres sammenlagte antal tildelte slag.
Halve slag rundes op.
Hvert par spiller kun én bold, idet partnerne skiftes til at slå til bolden
og også skiftes til at slå fra teestederne (dvs. den ene spiller driver fra
lige huller, den anden fra ulige
(gælder kun ved 18 huller)). Et strafslag er ikke et fysisk slag, og ingen
spiller må således slå til bolden 2 gange i træk på samme hul. Hvis
dette alligevel sker får holdet 1 strafslag.
Greensome
Parturnering, hvor to spillere danner par og spiller mod de øvrige par.
Parrets samlede antal tildelte slag (ATS) er lig med: laveste ATS x 0,6 +
højeste ATS x 0,4. Der rundes op/ned.

Begge spillere slår ud fra teested, og holdet vælger herefter hvilken
bold, der spilles videre med, hvorefter man skiftes til at slå. Et strafslag
er ikke et fysisk slag, og ingen spiller må således slå til bolden 2 gange i
træk på samme hul. Hvis dette alligevel sker får holdet 1 strafslag.
NB: Driver begge spillere bolden out of bounds, eller er begge bolde
tabte, må kun én spiller drive om.
Partnerne bestemmer selv hvem, og vedkommende skal slå fra
partnerens teested.
NB2: Antal tildelte slag ses i konverteringstabellen for hver spiller.

Scramble
Holdturnering – alle hold mod de øvrige - hvor de enkelte holds SPH
beregnes i Golfbox efter Golfbox’s beregningsmetode.
På hver hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive, hvorfra
alle (bortset fra den, hvis bold blev valgt) slår deres andet slag. Af
disse vælges igen det bedste, hvorfra alle (bortset fra den, hvis bold
blev valgt) slår deres tredjeslag osv. Hver spiller skal medvirke med
mindst 3 drives.
I en 3-bold spiller alle deres bolde hver gang.
Når bolden er på green, må alle spillere putte

Tilmelding til turneringer:
Særlige turneringer:
(Hulspilsturnering, endagsturneringer, ”Odsherred Senior Open”,
”Venskabsturnering”, ”Tour’e” og Årsafslutning). Tilmeldingsfristen
fremgår af turnerings opslaget, der ophænges på Seniorklubbens
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opslagstavle i mellemgangen, samt bliver sat på vores hjemmeside
ca. 14 dage før turneringen under ’Nyheder’.
Tilmelding for 18 hullers banen sker på Golfbox, her kan
tilmeldingslisten også ses.
Tilmelding til 9 hullers banen på mail til seniorklubben@solvogngolf.dk
Tilmeldingslisten hertil kan ses på vores hjemmeside på undermenuen
”Turneringer”
tilmeldingerne er bindende.

Gennemgående fredagsturnering, hvor der optjenes fredagspoints
således: 1. plads = 10 points, 2. plads = 8 points, 3. plads = 7 points,
4.plads = 6 points, 5. Plads = 5 points, 6. Plads = 4 points, 7 plads 3
points og øvrige, der har gennemført turneringen = 1 point.

Udeblivelse (uden afbud) fra en turnering, man har tilmeldt sig,
medfører 2 strafpoints.
Tilmelding skal ske via GOLFBOX.
Tilmelding til fredagsturneringen løber fra lørdag morgen kl. 8.00 til
onsdag kl. 12.00. (der er ingen tilmeldingslister i mellemgangen.)
Lad venligst være med at tilmelde dig udelukkende for reservationens
skyld, men vendt med tilmelding, til du har en sikker formodning om,
at du også har mulighed for at spille.
Hvis du bliver forhindret i at deltage i en turnering, du har tilmeldt dig,
så husk at melde afbud.

Startlister:
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Tilmeldte deltager vil modtage en e-mail fra Golfbox torsdag
formiddag eller tidligere med information om starttid og fra hvilket hul.
Derudover kan man gå på Golfbox under Klubturneringer og se
startlisten. I løbet af torsdagen vil der blive hængt en startliste op i
mellemgangen, men ingen på 1. tee.
Ved hver fredagsgolf vil den spiller med lavest hcp. fungere som
holdkaptajn. Det er kaptajnens opgave at holdet følger DGU’s 4
enkelte råd som vil sikre et bedre tempo og godt flow på banen.
Det anbefales alle at læse denne pjece så det bliver en selvfølge at
følge disse råd.
Pjecen fås i sekretariatet og kan også downloades her.
Den opdateret stilling i den løbende turnering vil som hidtil kunne ses
senest lørdagen på vores hjemmeside www.solvogngolf.dk.
Resultatet af fredagens golf for 9- huls banen kan også ses her.
For 18 hullers banen kan resultatet ses på Golfbox under
klubturneringer.
Scorekort (korrekt udfyldt og et kort fra hver spiller) afleveres straks
efter hver turnering i seniorklubbens postkasse i medlemsgangen.
Aflevering senere end 15 min. efter endt turnering (afslutning på sidste
hul) medfører diskvalifikation.
Deltagerbetalinger: turneringsfee, spisning o.l. sker hovedsagelig ved
indbetaling på Seniorklubbens konto. Kun undtagelsesvis ved
afhentning af scorekort.

Bestyrelsen
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