Støt vore sponsorer – de støtter os

2018
http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Bestyrelsen

Spilleformer
3-kølleturnering: Der må kun medtages og bruges 3 køller/jern/putter.
Eclectic: Turnering, der spilles over to eller flere runder. Det bedste
bruttoresultat på hvert hul, som spilleren har opnået i nogen af runderne,
noteres og udgør tilsammen spillerens 18 hullers resultat. Det er tilladt at ”samle
op” dog skal spilleren have opnået en score på det pågældende hul, ellers vil man
blive noteret for 12 slag.

Formand
Kirsten Palmgren
+45 21 84 07 01
palmgren@mail.dk

Kasserer / Præmiestyring
Sofie Blaske Nielsen
+45 20 31 10 22
sofie@blaske.dk

Stableford: Spillehandicappet fordeles på de enkelte huller efter handicapnøglen.
Hvis spilleren bruger det tildelte antal slag, opnås to point. Bruges færre slag
opnås flere point og vice versa. Hvis spilleren scorer 36 point svarer det til dennes
handicap. Bold, som ikke kan give points, samles op.
Rævematch: Spilles som slagspilsturnering, dvs. alle spiller bolden til den er
kommet i hul. Pointene udregnes som en Stableford turnering.
De to første spillere er ræve. Når de har spillet hul 1, skriver de deres score på en
seddel, der er anbragt ved teestedet på hul 2. Rævenes score er = hvert huls par,
som de efterfølgende spillere skal rette sig efter.
Ved udregning af point lægges dine tildelte slag til rævens slag. Derved når du
frem til det antal slag, der giver dig 2 points.

Sekretær/oversætter
Else Warmbier
+49 178 5340224
elsewarmbier@ymail.dk

Web Master / Præmiestyring
Birte Nicolaisen
+45 28 29 44 03
bnbirtenic@gmail.com

Four-ball:
For to par. Alle fire spiller deres egen bold. Den bedste score på hver side tæller
som holdets score.
Greensome:
Lige som foursome, men her slår begge spillere ud på hvert hul, og parret vælger
så det bedste drive at spille videre med. Her udregnes spillehandicappet ud fra en
formel. Spilleren med lavest spillehandicap vægter 60 procent mens makkeren
kun vægter 40 procent.
Eks.: Torben har 12 slag og Signe har 18 slag. De spiller med spillehandicap:
12*0,6 + 18*0,4 = 14,4 som afrundes til 14.

Web Master
Ingrid Mattesen
+45 20 95 11 04
Ingrid.mattesen@gmail.com

Suppleant
Ninne Koch Clausen
+45 28 92 59 60
ninnekochclausen@gmail.com

Texas scramble:
Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. Holdene bør sammensættes således, at
handicap er unødvendigt. På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det
bedste drive. Herfra slår alle så deres andet slag. Af disse vælges igen det bedste,
hvorfra alle slår deres tredje slag osv. Samtlige spilleres drives skal vælges mindst
4 gange (tremandshold dog 5 gange og tomandshold 6 gange).

Vedtægter

Konditioner
Pkt. 7.: Pointberegning

Nærmest flaget
På 1. og 12. hul er der en nærmest flaget præmie.
Resultatet noteres i boksen på hullerne og på scorekortet (HUSK - der
måles op efter bolden er i hul).
Birdie
Hvis man får en birdie, er der præmie. Birdien skal noteres på scorekortet.
Årets spiller
Er den spiller, som har opnået flest stableford points gennem hele sæsonen.
Ved pointlighed mellem 2 eller flere spillere vil spilleren med det laveste
handicap være vinder. Ud af de 18 tællende turneringer tælles de 13 bedste
resultater.
Årets Eclectic vinder
Er den spiller, der har den laveste nettoscore af alle Eclectic scores over
hele sæsonen.

Klubbens formål er, at medlemmerne sammen kan nyde golfspillet og det
sociale samvær.
Klubbens øverste myndighed er bestyrelsen, som består af 5 medlemmer.
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, efter tur.
Kontingent fastsættes af den årlige generalforsamling efter forslag fra
bestyrelsen.
For at deltage i turneringer, skal kontingent være betalt.
Dameklubben spiller så vidt muligt med start mellem kl. 15:00 og 16:30,
men forudsat man er min. 2 spillere kan der spilles hele dagen.

Der spilles normalt i to rækker. Bestyrelsen henstiller til, at der så vidt
muligt spilles i 3'er flights.
Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte ad hoc udvalg.

Pkt. 8.: Der henvises til lokalregler.

Turneringsprogram offentliggøres ved sæsonens begyndelse.

Pkt. 9.: Eventuelt afbud foretages via bookingsystemet.

Generalforsamlingen afholdes hvert år som afslutning på sæsonen.
Indkaldelse til generalforsamling skal være medlemmerne i hænde senest
2 uger før generalforsamlingen.

24. juli 2018
Venskabsmatch med
Haderslev Golf Klub

Specielle begivenheder 2018
3. juni 2018
Pink Cup – en golfturnering,
hvor vi støtter kampen mod
brystkræft

15.-16. juni 2018
2-dags udflugt

30. maj 2018
Venskabsmatch med
Aabenraa Golf Klub

14. september 2018
Finale Sydjysk Damematch
18. august 2018
Udflugt

28. november 2018
Julefrokost

6. oktober 2018
Sæsonafslutning
23. januar 2019
Bowling eller kegling

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Kontingentfastsættelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Turneringskalender 2018

Konditioner

Dato

Turneringsform

Hul

Serie 1

04. april
11. april
18. april
25. april
02. maj

Stableford
Stableford
Stableford**
Eclectic
4-ball

9
9
18
18
9

*
*
*
*
S

Rød
Rød
Rød
Rød
Rød

Serie 2

09. maj
16. maj
23. maj
30. maj
06. juni

Stableford**
Eclectic
Stableford**
Texas scramble m. AaGK
3-kølle turnering

18
18
18
18
9

*
*
*

Rød
Rød
Rød
Rød
Rød

13. juni
20. juni
27. juni
04. juli
11. juli

Stableford**
Eclectic
Greensome
Stableford**
Norsk Stableford

18
18
18
18
9

*
S

Rød
Rød
Rød
Rød
Rød

18. juli
25. juli
01. august
08. august
15. august

Rævematch
Stableford
Eclectic
Stableford
Homemade

18
18
18
18
9

*
*
*
S

Rød
Rød
Rød
Rød
Rød

22. august
29. august
05. september
12. september
19. september
26. september
06. oktober

Stableford
Eclectic
Stableford
Stableford
Stableford
3-kølle turnering
Sæsonafslutning

18
18
18
9
9
9
18

*
*
*
*
*
S

Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød

Serie 3

Serie 4

Serie 5

*) tællende turnering
**) tæller til Sønderjysk Damematch

Tee

S
*
*

Pkt. 1: Kontingent og turneringsfee for 2017 udgør kr. 500, som betales til
Dameklubbens kasserer ved tilmelding. Dameklubben Benniksgaards
konto er 8060 1043971 hos Sydbank Gråsten. Beløbet skal være
indbetalt for at kunne reservere plads i Dameklubbens tider.
Medlemmer af Benniksgaard Golf Klub kan gratis deltage 2 gange som
gæstespiller, dog uden at spille om præmier og seriepoint.
Pkt. 2.: Deltagerne skal være fyldt 21 år og have maximalt hcp. på 54. Der kan
gives dispensation herfor.
Pkt. 3.: Dameklubben har starttid mellem kl. 15:00 og 16:30. Så vidt muligt
spiller vi alle i dette tidsrum, men forudsat der er min. to spillere der går
ud sammen kan der spilles hele dagen. Inden start booker man tid via
klubbens bookingsystem. Straks efter endt turnering afleveres underskrevet scorekort til turneringsledelsen eller puttes i kassen i skabet i
omklædningsrummet. Ukorrekt udfyldning af scorekort kan medføre
diskvalifikation.
Ved serieafslutning spilles der med gunstart kl. 16:10. Tilmelding hertil
sker under tuneringer i golfbox.
Pkt. 4.: 18-huls turneringer spilles i 2 rækker, en A-række og en B-række med
flydende grænser styret af golfbox. 9-hullers-turnering spilles i 1 række.
Eclectic spilles kun for 18-huls spillere. 9-huls spillerne spiller stableford.
9- og 18-huls spillere kan spille sammen, dog skal 9-huls spillerne ved hul
1 gøre deres medspillere opmærksom på, at de kun spiller 9 huller.
Alle spiller fra rød tee.
Pkt. 5.: Præmieuddeling ved serieafslutningsturneringen (markeret med S), hvor
der er fælles spisning kl. 19:00. Scorekort afleveres senest kl. 18:30.
Min. point for præmier ved 9 huller er 13 stb points. Min. point for
præmier ved 18 huller er 26 stb points. Vindere som ikke er til stede ved
præmie overrækkelsen bedes selv sørge for at præmien bliver afhentet.

Pkt. 6.: Pointberegning
Ved tællende turneringer (markeret med*) spilles der i hver række
således: De enkelte spilleres stableford points anvendes.
De 13 (ud af 18 mulige) bedste scores sammenlægges til ”Årets spiller”.
Husk hensyn, sikkerhed og tempo på banen
- luk igennem og hjælp hinanden med reglerne

