Betingelser for VINTERPOKALEN 2018/2019 – golf onsdag morgen!
Vigtige datoer:






Medlemskab:

10. oktober 2018:

Første spilledag, mødetid kl.8.15
Gratis kaffe/rundstykker
19. december 2018: Julepokal og julefrokost
02. januar 2019:
Første spilledag i 2019
27. marts 2019:
Skinsgame og afslutning
Gunstart kl. 9.00

Da vi har begrænset antal starttider og –huller, er også det
maksimale medlemstal begrænset.
Medlemskab søges hos bestyrelsen og forudsætter
 dels at der er plads inden for max. medlemstal
 og dels at spilleren er indstillet på over hele sæsonen at
deltage i mindst 12 runder; evt. aflyste matcher pga. vejrlig
medregnes i de 12 runder.
Bliver man forhindret i en længere periode kontaktes
bestyrelsen for at aftale nærmere.

Tilmelding:

Tilmelding skal ske i Golfbox og fristen er senest kl. 18.00
mandagen før den følgende onsdags runde.
Efter denne frist er tilmeldingen bindende. Ved evt. udeblivelse
skal der derfor betales det maksimale deltagergebyr på 50 kr.
– dog ikke, hvis runden aflyses.

Start- og mødetid:

Starttider vil være fra:
 lidt før 9.00 i oktober, november, februar og marts
 lidt efter 9.00 i december og januar
Starten fordeles på flere huller når muligt.
Turneringsledelsen laver holdsammensætningen og offentliggør
via Golfbox starttid og –hul, og der sendes besked til hver
spiller tirsdag kl. 18.00.
Hent dit scorekort i caféen, så du kan nå ud til starthullet til
tiden. Scorekort vil ligge klar fra kl. 8.15.

Aflysning:

Hvis det bliver nødvendigt at aflyse en runde pga. vejrliget,
sendes besked via mail ca. kl. 7 på spilledagen – så tjek din
mail inden du tager til Resenbro, hvis vejret ser skidt ud.
En runde kræver min. 20 tilmeldte spillere – er der færre,
aflyses den og der sendes besked herom tirsdag kl. 18.00.
Vores starttider er dog stadig reserveret, så de, der måtte
ønske at spille golf, kan gøre det, men uden startliste og –tider
og uden præmier.

Gennemgående turnering:

Resultatet af den gennemgående turnering, vil blive beregnet
på basis af den enkelte deltagers 10 bedste Stableford scores.
Præmierne er Vinterpokalen - som er en vandrepokal - til
vinderen samt guld-, sølv- og bronzemedaljer
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Nærmest flaget par 3:

På sommerbanen spilles nærmest flaget på alle par 3 huller.
Præmien er gavekort til Norton Vine.
Gavekort udleveres løbende i Shoppen og kan afhentes fra
fredagen efter spilledagen.

Turneringsform:

Vinterpokalen er ikke en turnering, men en lukket kappestrid
og der spilles Stableford. Efter hver spilledag udsendes
resultatet til alle der er tilmeldt Vinterpokalen.

Handicap og regulering:

Man deltager med max. HCP 36 – har et medlem højere HCP,
beregnes den pågældendes resultat ud fra HCP 36.
Når der spilles sommerbane sker der hver gang EDS-regulering
for alle. Der anvendes det handicap som står på scorekortet.
Har du opnået et andet handicap, der endnu ikke er
indrapporteret, så regulerer du selv manuelt på scorekortet når
du henter det om morgenen.
Ved vinterbanens start fastlåses dit gældende DGU-handicap
på det tidspunkt; derefter reguleres kun internt (ikke DGUhcp.).

Deltagerbetaling:

Startgebyr: Kr. 30 pr. gang
Pointbetaling: Ved 36 points kr. 10 og derover ekstra kr. 5 pr.
point – dog max. kr. 20
Ved 35 points og derunder kr. 2 pr. point – dog
max. kr. 20
(Alt betales samlet, når du afleverer scorekortet
efter runden)
Resultatoversigt rundsendes via e-mail i løbet af torsdagen til
alle medlemmer af Vinterpokalen.

Præmier, dagturnering:

Fast præmiepulje pr. turneringsdag i alt 500 kr. fordeles på 5
præmier på hhv. 160, 130, 100, 70 og 40 kr.
Præmierne består af gavekort til Proshop eller Golfrestaurant
Ferdinand og udleveres løbende i Shoppen fra fredagen efter
spilledagen.

Julepokalen:

Der er ingen præmiepenge; præmierne er selve Julepokalen til
vinderen samt præmier fra sponsorer og deltagere. Hvis du vil
sponsorere præmier, så henvend dig til bestyrelsen i god tid.
Såfremt økonomien tillader det, vil der kun være betaling for
omkostningerne til frokosten den dag.

Skinsgame:

Der forventes ingen deltagerbetaling hvis økonomien tillader
det. Der spilles hulspil med handicap i 4-bolde, der hver spiller
om 18 flasker rødvin (1 flaske pr. hul). Der afsluttes med en
udvidet frokost og overrækkelse af Vinterpokalen og medaljer.
Deltagelse i skinsgame er betinget af deltagelse på mindst 12
almindelige turneringsdage – inkl. aflyste spilledage grundet
vejrlig, hvis spilleren var tilmeldt før aflysningen.
Drikkevarer er for egen regning.
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