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DAMEKLUBBEN
... INTRODUKTION ...

Kære medlem
Der er nu åben for tilmelding til Dameklubben!
I Dameklubben glæder vi os meget til at komme i gang med at spille igen, og vi håber, at I er mange, der har
lyst til at deltage denne sæson. Betingelserne for at deltage i dameklubbens aktiviteter er, at du har
spillerettighed til Great Northern Course.
Kom som du er – nogle har spillet i mange år, og andre er forholdsvis nye. Nogle har spillet lidt i
vintermånederne, og andre har ikke spillet siden oktober. Uanset hvad så er alle velkommen, og vi får det helt
sikkert hyggeligt og sjovt på banen.
Turneringskalenderen for 2022 er planlagt, som du kan se i vedhæftede bilag. Vi har sammensat et varieret
program, hvor vi løbende spiller om point til ”Årets Damespiller”.
Starttider vil igen i år blive på TIRSDAGE, hvor der som udgangspunkt vil være reserveret både formiddagsog eftermiddagstider samt et par ekstra sene eftermiddagstider, så der tages hensyn til forskellige arbejdstider.
Eftermiddagstider tager højde for, at runden skal påbegyndes 4½ time før solnedgang. 1 gang om måneden vil
der være fælles eller løbende start, hvor vi efter runden har fællesspisning og præmieuddeling til de bedst
placerede i hver uge.
NB: Fra og med i år skal betaling til spisning ske via dette link. Linket vil også være at finde under de
turneringer der har spisning tilknyttet. Tilmeldingen til spisningen er gyldig når betaling er sket inden
tilmeldingsfristens udløb.
Et nyt tiltag som vi indførte sidste sæson: det er muligt kun at spille 9 huller. De tæller dog ikke med i Order
of Merrit.
Alle damespillere, såvel nye som gamle, skal tilmelde sig Dameklubben, hvis man ønsker at være medlem for
det kommende år, og du kan tilmelde dig via nedenstående link.
Gebyret for indmeldelse i Dameklubben er DKK 500 for hele sæsonen, og beløbet går ubeskåret til præmier.
Praktisk information og betalingsmuligheder findes på næste side.
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DAMEKLUBBEN
... TILMELDING ...

Gebyret skal indbetales inden første turneringsdeltagelse, og vi beder dig anføre dit navn samt medlemsnummer ved
indbetaling:
Kontooverførsel: 3100 3104581935
Mobilepay: 34207
Tilmelding til den enkelte turnering skal ske via GolfBox senest torsdage ugen inden den enkelte turnering og senest kl.
23:59.

... TILMELD DIG DAMEKLUBBEN HER ...

Vi glæder vi os til at byde rigtig mange velkommen, både gamle og nye medlemmer i Dameklubben.
Hvis du på forhånd ved, at der er flere gange, hvor du ikke kan spille, er du velkommen til at være med de gange, hvor
det er muligt.

Hvis du har spørgsmål angående Dameudvalget, er du meget velkommen til at ringe til Ingrid.
Kontakt – Dameudvalget
Ingrid: 40 25 43 44 / Joy: 30 37 37 51 / Lisbeth K: 20 93 63 21
På glædeligt gensyn til første turnering tirsdag den 5. april 2022.
De bedste hilsener
Dameudvalget
Joy, Lisbeth K og Ingrid
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DAMEKLUB
TURNERINGSKALENDER
DEL 1

Tryk her for at tilgå Dameklubbens turneringskalender på GolfBox

#

DATO

STARTTID

TURNERING

TEE

BEMÆRKNING

1.

Tirsdag 5. april

14:00-14:50

Mexican Scramble

IIII

Start 10. hul - Fællesspisning

-

2.

Tirsdag 12. april

09:30-09:50
13:00-13:20
16:00-16:10

Stableford - Individuel

IIII

-

X

3.

Tirsdag 19. april

Gunstart 15:30

Stableford - Individuel

IIII

-

X

4.

Tirsdag 26. april

08:30-08:50
13:00-13:50
16:00-16:10

Stableford - Individuel

IIII

-

X

5.

Tirsdag 3. maj

Gunstart 14:30

Greensome

IIII

Fællesspisning & Præmieuddeling

-

6.

Tirsdag 10. maj

08:30-08:50
13:00-13:20
16:00-16:10

Stableford - Individuel

IIII

-

X

7.

Tirsdag 17. maj

08:30-08:50
13:00-13:20
16:00-16:10

Stableford - Individuel

IIII

-

X

8.

Tirsdag 24. maj

08:30-08:50
13:00-13:20
16:00-16:10

Stableford - Individuel

IIII

-

X

9.

Tirsdag 31. juni

14:00-14:50

Bestball

IIII

Fællesspisning & Præmieuddeling

X

10.

Tirsdag 07. juni

14:00-14:50
16:00-16:10

Stableford - Individuel

IIII

-

X

11.

Tirsdag 14. juni

08:30-08:50
13:00-13:20
16:00-16:10

Stableford - Individuel

IIII

-

X

12.

Tirsdag 21. juni

08:30-08:50
13:00-13:20
16:00-16:10

Stableford - Individuel

III

Bemærk at vi spiller fra Tee III

X

13.

Tirsdag 28. juni

14:00-14:50

Foursome

IIII

Fællesspisning & Præmieuddeling

-
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O/M

DAMEKLUB
TURNERINGSKALENDER
DEL 2

#

DATO

STARTTID

TURNERING

TEE

BEMÆRKNING

14.

Tirsdag 02. august

08:30-08:50
13:00-13:20
16:00-16:10

Stableford - Individuel

IIII

-

X

15.

Tirsdag 09. august

08:30-08:50
13:00-13:20
16:00-16:10

Stableford - Individuel

III

Bemærk at vi spiller fra Tee III

X

16.

Tirsdag 16. august

08:30-08:50
13:00-13:20
16:00-16:10

Stableford - Individuel

IIII

-

X

17.

Tirsdag 23. august

15:30

Jernladies

III

Academy Course - 18 huller

-

18.

Tirsdag 30. august

14:00-14:50

Bestball

IIII

Fællesspisning & Præmieuddeling

-

19.

Tirsdag 06. september

08:30-08:50
13:00-13:20
16:00-16:10

Stableford - Individuel

IIII

-

X

20.

Tirsdag 13. september

08:30-08:50
13:00-13:20
16:00-16:10

Stableford - Individuel

IIII

-

X

-

Tirsdag 20. september

-

-

Aflyst pga. Great Northern Challenge

-

21

Tirsdag 27. september

09:30-09:50
13:00-13:40

Stableford - Individuel

IIII

Start 10. hul (13:00-13:40)

X

22.

Tirsdag 04. oktober

13:00-13:50

Mexican Scramble

IIII

Fællesspisning - Afslutning

-

-

Ret til ændringer forbeholdes.
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MATCHFORMATER
GENERELLE FORMATER
SIDE 1

I holdturneringer, er spilleren på holdet med laveste handicap, automatisk holdkaptajn.
Holdkaptajnen har ansvar for afhentning, korrekt udfyldelse og indlevering af holdets scorekort.
Holdkaptajnen skal endvidere sikre, at holdet spiller matchen efter proportionerne.
De enkelte spillere skal selv afhente egne scorekort for ankomstregistrering.

TEXAS SCRAMBLE
Holdturnering med 4 spillere (evt. 3 spillere) på hvert hold. Hver spiller på holdet driver, hvorefter det
foretrukne drive udvælges. Dette sted markeres, og alle spillere på holdet dropper deres bolde og slår
holdets andet slag derfra.
Samme fremgangsmåde herefter, indtil bolden er holet.
Med 4 spillere på holdet skal hver spillers drive skal benyttes mindst 4 gange på runden, så der er to frie
drives.
Hvis der kun er 3 spillere på et hold, skal hver spilles drives benyttes mindst 5 gange, så der er tre frie
drives
Matchen spilles efter almindelige stableford-regler.
Holdene sammensættes, så at handicapgennemsnittet er tilnærmelsesvis det samme for hvert hold.

MEXICAN SCRAMBLE
Holdturnering med 4 spillere (evt. 3 spillere) på hvert hold. Hver spiller på holdet driver, hvorefter det
foretrukne drive udvælges. Dette sted markeres, og de 3 øvrige spillere på holdet dropper deres bolde og
disse 3 spillere slår holdets andet slag derfra. Samme fremgangsmåde herefter, indtil bolden er holet.
Hvis der kun er 3 spillere på et hold, spiller man efter drivet kun videre med 2 bolde,
indtil man er på green, hvor alle 3 spillere putter.
Med 4 spillere på holdet skal hver spillers drive skal benyttes mindst 4 gange på runden, så der er to frie
drives.
Hvis der kun er 3 spillere på et hold, skal hver spilles drives benyttes mindst 5 gange, så der er tre frie
drives
Matchen spilles efter almindelige stableford-regler.
Holdene sammensættes, så at handicapgennemsnittet er tilnærmelsesvis det samme for hvert hold.
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MATCHFORMATER
GENERELLE FORMATER
SIDE 2

FOURSOME
Holdturnering med 2 spillere på hvert hold.
Hvert par spiller kun en bold, som spillerne skiftes til at slå til.
En spiller slår ud på de lige huller, mens makkeren slår ud på de ulige.
Spillehandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets spillehandicap
Der spilles efter almindelige stableford-regler.

2-BESTBALL
Holdturnering for 4 spillere på hver hold (evt. 3 spillere plus en ’Pedro’)
På hvert hold tæller de to bedste scores på hvert hul efter almindelige stableford-regler, og vinderne er
det hold, der scorer flest point.

SLAGSPIL MED MAKS.
Individuel slagspilsturnering, hvor antal slag på hvert hul dog er begrænset til 2 x hullets par.
Dvs. at hvis bolden ikke er i hul på et antal slag svarende til 2 x hullets par, samles der op og noteres
hhv. 7, 9 eller 11 slag på scorekortet.

GREENSOME
Holdturnering med 2 spillere på hvert hold.
Begge spillere slår ud på hvert hul, og holdet vælger det drive, de vil spille videre på. Den spiller, hvis
drive ikke anvendes, slår andetslaget, og herefter slår man på skift bolden, indtil den er holet.
Spillehandicap for holdet fastsættes, så spilleren med laveste handicap vægter 60 %, og spillemakkeren
vægter 40 %.

FOURBALL
Holdturnering med 2 spillere på hvert hold. Begge spiller sin egen bold. Kun én score - den bedste eller
lig med - på hvert hul tæller som holdets score.
Der spilles efter almindelige stableford-regler.
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