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Velkommen gamle som nye medlemmer til.....
Sportsligt, hyggeligt og socialt samvær.
Vort formål er at samle medlemmerne til en 9 eller 18 hullers runde hver onsdag
i sæsonen enten på GGK’s bane eller på andre golfbaner for at opleve et socialt,
hyggeligt og sportsligt samvær med hinanden og for at fremme
vor golfmæssige kunnen under turneringslignende forhold.
Alle medlemmer af GGK, som er fyldt 55 år inden udgangen af indeværende år, er
velkomne. Er der tale om par, er det tilstrækkeligt, at den ene part er fyldt 55 år.
Der er ingen hcp-begrænsning.
Er du nyt medlem, er du meldt ind, når du har betalt, som beskrevet herunder.
Kontingent for hele sæsonen er 325,- kr. uanset, hvornår man starter sæsonen.
Fornyelse af medlemskab senest den 1. marts ved bankoverførsel til:
NORDEA reg. nr. 2411 konto 6879 104 724.
I meddelelse til modtager skriv dit medl.nr.
Hvad går pengene til?
Pengene går til præmier, som hver den første onsdag i måneden uddeles
(med mindre andet er anført i turnerings-programmet),
til henholdsvis 9- og 18 hullers vinderne fra de foregående uger.
Vinderne skal selv være tilstedet, for at få deres præmier,
ellers går præmierne videre til brug som klappepræmier.
18 eller flere spillere udløser …………….1. , 2. og 3. præmie pr. række.
12 til 17 spillere udløser…………..1. og 2. præmie pr. række,
6 til 11 spillere udløser……1. præmie pr. række.

Derudover yder klubben tilskud til ude- og specialturneringer, evt. fest,
generalforsamlings-bespisning m.v. efter bestyrelsens skøn.
Et mindre beløb bliver brugt til gaver, bestyrelsesmøder og administration.
Medlemmerne opdeles efter handicap i to ca. lige store rækker A & B.
A-række
B-række

Damer op til hcp. index 30,9 Damer fra hcp. 31,0 og op -

Herrer op til hcp. index 23,9
Herrer fra hcp. 24,0 og op

Herrespillere med hcp højere end 30,1 ser vi gerne spille fra tee 49.
max spillehcp D/H er 48.
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Spillere fra A- og B-rk. spiller sammen, så socialt samvær
og spil hen over hcp-grænser fastholdes.
Hvilke turneringsformer spilles?
Der spilles stableford, som oftest tællende turneringer og forskellige former for andre turneringer:
Scramble, foursome, greensome o.lign.
TÆLLENDE turneringer
De i turneringsprogrammet under dato med
TT markerede turneringer
er tællende turneringer og tu_leder vil indrapportere resultater
bedre end 18p på 9h og 36p på 18h.
For at blive sat op må spillerne selv benytte sig af EDS.
Det anbefales det, at der spilles EDS så ofte som muligt,
Husk at aftale med din markør på første tee.
(x i feltet EDS på scorekort)

Seniorklubbens turneringer med startlister og eller tu_fee
kræver tilmelding / betaling via GolfBox
Startlister oprettes af turneringsleder.
Golfbox vil informere via mail om din starttid.
Mødetid er senest 15 min før starttid, men kommer du 20 min før er du sikker på at undgå chikane.
Og så kommer overraskelsen - det er stadig starteren, der bestemmer, hvordan holdene er sammensat.
Tilmelding på dagen skal ske til starterne i starterhuset.
.
Sig dit navn når du melder dig, det gør det lettere for starteren.
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Opslag vedr. special- og udeturneringer kan ses via
AKTIVITETER på Seniorklubbens web-site.
Præmieuddeling foregår som regel den første onsdag i måneden.
Der spiller alle 9 huller, og vi stiler mod præmieuddeling kl. 13.00
igen afhængig af, hvor mange der er ude at spille.
9 hullers spillere vil blive passet ind i 18h turneringen,
men kan i visse situationer blive sendt ud på bagni.
Det er normalt ikke et problem, men hvis I bliver indhentet af en bold,
som går en fuld runde, SKAL denne lukkes igennem.

Som sædvanlig vil siden
AKTIVITETER
på Seniorklubbens web-site have info om, hvad vi spiller i den følgende uge og evt. sidste nyt.
Under Index findes turneringsbetingelserne for de forskellige spilformer.
(Dette gælder altså: Greensome, Foursome, Scramble, Scramble drop out,
Pink ball, Hallington, Holdspil stblfd, 4 redskaber etc.).
På siden BESTYRELSE kan I se, hvem vi er, og hvordan I får fat i os.
Har I problemer med at betale eller at bruge netbank,
så kontakt kassereren, så hjælper han, dog ikke med lån.
Det forventes, at scorekort udfyldt korrekt og signeret af spilleren
og af markør ( medl.no. for markør) afleveres i skrivepulten i mellemgangen,
senest en halv time efter runden.
(Der er en slids til scorekort i pulten. Er der stoppet, kan skrivepladen løftes)

Der skal indleveres scorecard - også ved n/r (no return),
ellers snyder I let andre spillere for præmier.

Mvh. Bestyrelsen
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