Makker-golf 2019.
Makker-golf er en social turnering med sjove spilformer samt middag, hvor man kan
melde sig til som single/solo og blive sat sammen med en makker eller melde sig til som
par ex. ven/veninde, nabo/golfven eller ægtefælle/samboende.
Makker-golf sætter det sportslige og sociale samvær i højsædet. Det er ikke en betingelse
at have et lavt handicap for at deltage.
I turneringerne spilles der 18 huller med max. 36 tildelte slag pr. spiller og forskellige
”spilformer”, - mere herom senere.
Efter hver turnering er der fællesspisning for egen regning, kr. 100 pr. deltager, som
betales inden spisning og præmieoverrækkelse.
Tilmelding sker via GolfBox – bindende tilmelding senest kl. 15.00, torsdagen før
turneringen.
Vi har plads til max 30 par, efter først til mølle-princippet.
Af hensyn til den fælles spisning er alle turneringer med gunstart kl. 16.30 med briefing kl.
16.15.
Sæt allerede nu X i kalenderen på følgende fredage:
3. maj, 24. maj, 28. juni, 2. august, 6. september og 20. september.
Start weekenden med golf i hyggeligt samvær med andre golfere og restaurantens dejlige
mad.
Reglerne:
Hvert par har max. 72 tildelte slag, dog spiller den enkelte spiller fra max. 36 tildelte slag.
Ved lige resultater er scoren på bagni, de sidste 9, 6, 3, 2, 1 huller afgørende.
Hvis turneringsledelsen finder det formålstjenligt at invitere et gæstepar for at være et lige
antal par, kan den det.
Turneringsfee: 25 kr. pr. deltager, som betales inden spisning
Startliste vil blive offentliggjort ved briefingen.
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Spilformer der evt. kan anvendes er:
Foursomme:
Hvert par spiller en bold og skiftes til at slå. Man skiftes også til at slå fra teestedet.
Greensome:
Alle 4 spiller en bold, og hvert par vælger den bedste bold at spille videre med. Den, hvis
bold ikke er valgt, slår først til den valgte bold og herefter skiftes.
Four ball:
En turnering hvor 2 spillere spiller mod to andre, og hvert pars bedste score tæller på
hullet.
Scramble:
Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. Holdene bør sammensættes således, at hcp. er
unødvendigt. På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive, hvorfra alle
så slår deres 2. slag. Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle så slår deres 3. slag
osv.
Norsk:
En enkelt af dagene kan det være ”norsk” stableford, hvor antal tildelte slag suppleres med
et kast på hvert hul. Straffen for ikke at anvende et kast på hullet er 2 slag.
Glæder os til at se jer.

Turneringsledere:
79-2783 Dorte Bager Andersen  40 25 41 30
79-2782 Michael Sejer Andersen  22 86 73 68
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