Kulørt bold
Holdmatch med 3 eller 4 spillere. Der udleveres en kulørt bold pr. hold. Man
bestemmer selv start rækkefølgen på holdet, da den kulørte bold skal gå på
omgang. Den kulørte bolds score er holdets score samt scoren for den, der
har spillet med den kulørte bold. Mister man den kulørte bold, er man ude af
holdmatchen - men deltager fortsat i den individuelle konkurrence.
4 ball 3 best ball
Holdmatch med 4 spillere. Alle spiller sin egen bold.
3 bedste scores på hvert hul tæller til holdet.
4 ball 2 best ball
Holdmatch med 4 spillere. Alle spiller sin egen bold.
2 bedste scores på hvert hul tæller til holdet.
Captains Crew (Scramble)
Holdmatch med 2, 3 eller 4 spillere.
Den med lavest Hcp. er ”Captain”.
Alle slår ud, man vælger den bedste bold, alle spiller videre derfra etc. til slagene er brugt
eller bolden er i hul.
Greensome
En holdmatch, hvor 2 spillere danner par.
Begge spillere slår ud fra teestedet og vælger den bedste bold, som spilles videre af den s
piller, hvis bold ikke er valgt. Herefter skiftes spillerne til at slå, indtil slagene er brugt
eller bolden er i hul.
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Handicapinddeling
Med denne lille håndbog vil vi i Dameklubbens bestyrelse byde alle hjertelig velkommen til
en ny og forhåbentlig spændende og sjov sæson.
Atter i år ser vi frem til at møde mange "nye" og "gamle" golfdamer.
HUSK at tage godt imod nye medlemmer i Dameklubben.

Der spilles i lige store rækker, hvor handicapgrænsen og antallet af rækker er
flydende efter antal spillere på dagen.

Dameklubben i Ikast Tullamore Golf Club er en klub-i-klubben der optager alle kvindelige
medlemmer i ITGC med et handicap på max. 54.
Dameklubben har fast spilledag om tirsdagen, og det ”officielle” turneringsprogram dækker
perioden april-oktober, hvor programmet starter i begyndelsen af april med åbningsmatch
og slutter i starten af oktober med generalforsamling og årsafslutningsmatch.

Uddeling af præmier


1. plads: 1 gavekort på kr. 100,- til Golf Network Denmark.



2. plads: 1 gavekort på kr. 50,- til Matas



3. plads: 3 bolde



4. plads: 1 bold



v/9 huller 1. plads: 1 flaske vin (min. 7 deltagere)

Ovennævnte gælder ved almindelige tirsdagsmatcher.

Vi vil gerne have en mailadresse og et mobilnummer på alle medlemmer i Dameklubben
med henblik på at kunne sende information og invitationer til dig.
På de følgende sider er der oplysninger om arrangementer, matchformer, beregning af
point, m.m. Vi håber hermed, at man kan finde svar på en del af de spørgsmål, der kan
melde sig vedrørende tirsdagsgolf. Desuden er man naturligvis altid velkommen til at
kontakte en fra Dameklubbens bestyrelse (se forsiden af hæftet).



Nærmest flaget: Gavekort på kr. 50,- til Rex Blomster eller Golf Network
Denmark



Eagle: 2 flasker vin.



Hole in one: kr. 500 fra Handelsbanken (kun 1 gang pr. sæson)

Hvis ikke der laves Hole in one, tilfalder præmien den, der er nærmest flaget i alle
almindelige tirsdagsmatcher i Dameklubben i hele sæsonen.
3. og 4. plads præmier vil afhænge af antal spillere.

Matchprogram for 2018
Marts

Opstartsaften i klubben på Parkbanen med sandwich. Start kl. 18.30
Der vil også være information om sæsonen.
________________________________________________________________________
April

21.

03.

August

07.

Almindelig tirsdagsmatch

10.

Venindematch/Greensome, på Skovbanen i Ikast
Fællesstart kl. 15.40. Gunstart kl. 16.00. Spisning efter match

14.
21.
28.

Almindelig tirsdagsmatch (Slagspil)
Bymatch mod Herning i Herning, gunstart kl. 16.00
Almindelig tirsdagsmatch
_______________

September 04.

Månedsmatch. 4 ball 3 best ball på Skovbanen, Ikast
Fællesstart kl. 15.40. Gunstart kl. 16.00. Spisning efter match

Åbningsmatch. 4 ball 2 best ball på Skovbanen, Ikast
Fællesstart kl. 15.40. Gunstart kl. 16.00. Spisning efter match

10. Almindelig tirsdagsmatch (første tællende)
17. Almindelig tirsdagsmatch
24. Almindelig tirsdagsmatch
_________________________________________________________________________
Maj

01.

Månedsmatch. Captains Crew på Parkbanen, Tulstrup
Fællesstart kl. 15.40. Gunstart kl. 16.00. Spisning efter match

08 . Almindelig tirsdagsmatch
15. Almindelig tirsdagsmatch
22. Almindelig tirsdagsmatch
29. Almindelig tirsdagsmatch - SLAGSPIL
__________________________________________________________________________
Juni

05.

Månedsmatch. Individuelt og puttekonkurrence på Skovbanen, Ikast
Fællesstart kl. 15.40. Gunstart kl. 16.00. Spisning efter match

12. Almindelig tirsdagsmatch
19. Almindelig tirsdagsmatch
26. Almindelig tirsdagsmatch
_______________________________________________________________________
Juli

03.

Månedsmatch, Kulørt bold på Skovbanen, Ikast
Fællesstart kl. 15.40. Gunstart kl. 16.00. Spisning efter match

11. Almindelig tirsdagsmatch
18 . Almindelig tirsdagsmatch (sidste tællende)
25. Almindelig tirsdagsmatch
___________________________________________________________________
Oktober

02.

Almindelig tirsdagsmatch

06.

Årsafslutning. Spilleform – surprice
Gunstart kl. 10.00.
Generalforsamling /Fælles morgenmad inden match - og
spisning efter match
___________________________________________________________________
Bemærk:
Hvis man ikke har indbetalt 350,- i årsmedlemskab, koster det til årsafslutningen
kr. 300,- Årsmedlemmer kr. 150,Vi gør opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i matchprogrammet.

SOMMERFERIE
Uge 28+29 + 30 + 31

Praktiske oplysninger
Ved årsafslutning kåres:

Medlemskab
Alle kvindelige medlemmer af Ikast Tullamore Golf Club kan være medlem af
Dameklubben og er derfor meget velkommen til at deltage i alle aktiviteter.

Årets spiller (Til årsresultatet tæller sæsonens 8 bedste scores)
Flittigste spiller for året (Kan vindes hvert år og af flere)
Vinder af flest "birdies"
Månedsmatcher, bymatch og udflugter tæller ikke med til årets spiller, flittigste spillere,
spiller med flest birdies samt årsresultatet.
Til beregning af points til årsresultat samles point således:
Stableford
Slag i slagspil
27
79
28
78
29
77
30
76
31
75
32
74
33
73
34
72
35
71
36
70
37
69
38
68
osv.
osv.

Praktiske oplysninger

Årspoint
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
osv.

De 15 første almindelige tirsdagsmatcher er tællende til årets spiller, flittigste spillere og
spiller med flest birdies.
Sidste tællende match er den 18. september 2018
Birdietavle
Spilleren skriver selv resultatet på birdietavlen i damernes omklædningsrum.
Scorekort
I tilfælde af mangelfuldt udfyldt scorekort, jf. vedtægter, bliver man diskvalificeret.
Regulering
Handicapregulering på månedsmatcher sker ikke ved holdspil men individuel spil
(d. 5. juni, 3. juli og 21. august)

Match
Tirsdag er matchdag.
Det årlige kontingent er på kr. 350,- og er et engangsbeløb. Dette kan indbetales
på reg nr.: 7641 kontonr.: 1052293 i Handelsbanken i Ikast.
Husk at opgive navn og medlemsnummer.
Betaling af kontingentet skal ske, inden man spiller 1. tirsdagsmatch.
Man kan også vælge at betale kr. 50,- pr. gang, hvis årsmedlemskab ikke ønskes.
Betaling og tilmelding (skrives på tilmeldingslisten på tavlen) skal ske inden man
tee'er ud.
Ovennævnte gælder også, hvis der spilles 9 huller.
Månedsmatch, udflugt og bymatch er ikke inkluderet, men betales særskilt.
Det er muligt at melde sig til at spille 9 huller, hvis man ikke har tid eller på anden
måde ikke ønsker at spille 18 huller.
Man skal booke sig på Golfbox og skrive sig på tilmeldingslisten ved dameomklædningen, inden man går ud.
Ca. en gang om måneden er der månedsmatch, hvor vi mødes kl. 15.40 til fælles
information, og der er gunstart på de enkelte huller kl. 16.00. Vi spiller forskellige
matchformer, og efter matchen er der fælles spisning i Restauranten.
Matchfee inkl. spisning vil fremgå ved tilmelding på Golfbox.
Startlister er på www.golfbox.dk
Tilmelding skal ske via golfbox.
Senest tilmelding lørdagen inden kl. 12.00
Afbud
Vi gør opmærksom på, at man ved afbud efter fristen for seneste tilmelding skal
betale matchfee. Betaling skal ske i forbindelse med førstkommende tirsdagsmatch eller til en i Dameklubbens bestyrelse. Dette kan indbetales på reg nr.: 7641
kontonr.: 1052293 i Handelsbanken i Ikast.

