Turneringer og klubmesterskaber i 2020
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De første mange uger af golfsæson 2020 har været præget af covid-19. De
mange restriktioner har begrænset mulighederne for at spille golf og har medført
en del aflysninger af vores turneringer i Mollerup Golf Club. Men nu er der åbnet for
gunstart, og vi må samles mere op til 100 personer. Klubberne i klubben er begyndt
med deres turneringer. Vi har afviklet første runde Makker-golf fredag, den 26. juni
2020, og Sommergolf bliver også gennemført som tidligere år.
Turneringer
Vi måtte desværre aflyse Nordea åbningsturnering og MitGolfUdstyr turnering før
sommerferien.
Da Carlsberg har trukket sig som sponsor på turneringen den 09.august 2020, er
MitGolfUdstyr sponsor på denne turnering. Ved afslutningsturneringen den 27.
september 20 er Nordea sponsor efter samme koncept som til åbningsturneringen.
Klubmesterskaber
Der er nu åben for tilmelding i GolfBox til klubmesterskaberne i de Åbnerækker den
29. - 30. august og Aldersopdelte rækker den 5. – 6. september.
I år vil vi prøve noget nyt i forbindelse med afvikling af klubmesterskaberne for de
aldersopdelte rækker, som vi supplerer med en nettoturnering.
Klubmesterskaberne afvikles som slagspil uden handicap. Når turneringen er
afsluttet, vil GolfBox lade resultaterne indgå i en nettoturnering, hvor man får
glæde af sit handicap.
Har man eksempelvis 20 ekstra slag i i henhold til sit handicap, og har man brugt
100 slag på alle 18 huller, vil man i nettoturneringen blive fratrukket sine tildelte
slag. Resultat: 100 slag – 20 slag = 80 slag i nettoturneringen, og 100 slag i
klubmesterskaberne.
Det er et forsøg i denne sæson. Vi håber, det bliver en succes og vil få flere til at
deltage, da klubmesterskaberne burde være den store afslutningsturnering på en
golfsæson.
Nedenstående Link til Makker-golf, klubmesterskaberne, Turneringerne til
MitGolfUdstyr og Nordea
https://www.mollerupgolfclub.dk/min-klubs/turneringer-2/turneringer/#/customer/77/schedule

Håber vi ses til diverse turneringer og klubmesterskaber.
Hilsen
Dorte Bager Andersen, Turneringsformand

