Turneringsprogram for Tirsdagspigerne – 2022
Revideret udkast 14. feb. 2022 - gl

2022
Dato

Turneringsform

1. april

Hulspilsmatch - løbende fra maj til september for 32 spillere. Fee 25 kr.
Afvikles kun hvis der er 32 tilmeldte. Tilmelding på Golfbox senest 1.4.
Åbningsturnering. Gunstart kl. 9.30 med frokost. Stableford og holdspil
Alle kvinder i klubben inviteres. Fee 75 kr. hvis du ikke har betalt årsfee på 350 kr.
De 75 kr. refunderes såfremt årsfee betales senest den 30. april.
Stableford, 16 huller
(Sol ned kl. 20.06)
Stableford. Modeopvisning fra shoppen ca. kl. 20.15
Stableford. Regelundervisning m/Merete ca. kl. 20.15
Gunstart kl. 16.30 med spisning. Stableford og holdspil m/orange bold
Stableford og puttekonkurrence
Venskabsturnering hos Kalø kl. 16.30 med spisning
Stableford
Maratonturnering (2x18 huller og par-tre-banen) + frokost. Start kl. 9.00. Min. 8 delt.
Venskabsturnering hjemme mod Ådalen kl. 16.30 med spisning
Gunstart kl. 16.30 med spisning. Stableford og holdspil
Stableford fra gul tee
Venskabsmatch hos Randers kl. 16.30 med spisning
Slagspil (netto spil)
Gunstart kl. 16.30 med spisning. Stableford og holdspil
FERIE
Stableford
Stableford
Rasmus Klump kl. 16.30. Hulspil. Tirsdagspigerne udfordrer Torsdagsherrerne
Stableford – puttekonkurrence
Weekendtur til Holstebro. Spil på Storeåbanen og Skovbanen. Program i april måned.
Stableford
Gunstart kl. 16.30 med spisning. Texas Scramble - holdspil
Stableford, 16 huller
(Sol ned kl. 19.58)
Stableford, 13-15 huller
(Sol ned kl. 19.40)
Stableford, 13-15 huller
(Sol ned kl. 19.21)
Gunstart kl. 10.00. Afslutningsmatch 18 huller – stableford. Spisning og præmier
Gunstart kl. 16.30. Greensome 9 huller. Let middag. Generalforsamling kl. ca. 19.30.
Gunstart kl. 10.00. Juleturnering 9 huller Norsk stableford og efterfølgende julefrokost

2. april

5. april
12. april
19. april
26. april
3. maj
10. maj
17. maj
22. maj (søn)
24. maj
31. maj
7. juni
14. juni
21. juni
28. juni
Juli
2. aug.
9. aug.
15. aug (man)
16. aug.
20.-21. aug.
23. aug.
30. aug.
6. sept.
13. sept.
20. sept.
24. sept. (lør)
27. sept.
20. nov.

= Gunstart, spisning ikke betalt via årsfee

Drømme
runde

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

= Specielle turneringer, fee og spisning ikke betalt via årsfee

Tilmelding og starttider
Tilmelding sker på Golfbox u/Turneringer (max. 14 dage før).
Når der ikke er gunstart, skal du tillige booke tid på Golfbox i tidsrummet kl. 14:45 – 16:30. Matchvinduet er
forhåndsreserveret Tirsdagspigerne indtil søndag kl. 24.00.
Der bookes i 3-bolde, dog 4-bolde bagfra startende fra kl. 16:30, når alle 3-bolde er bookede.
Til- og frameldelse skal ske senest mandag kl. 18.00 af hensyn til udsendelse af kode for egen
scoreindtastning. Du skal selv udskrive scorekort.
Turneringslederrummet er lukket, når vi har løbende start.
Ved gunstart tilmelding senest lørdag kl. 16.30. Turneringslederrum - åbent fra 15.30 for afhentning af
scorekort mv. Ved gunstart og venskabsmatcher har vi samling kl. 16:15.
NB. Har du ikke tidligere deltaget i Tirsdagspigernes matcher, skal du sende mail til tipi@mollerupgolfclub.dk
for adgang til tidsbestilling på Golfbox i tidsrummet, som er forhåndsreserveret Tirsdagspigerne.
I løbet af et par dage vil du være registreret og kan booke tid på Golfbox.

VEND

Afbud

Birdies
Drømmerunde

Gode regler og
baneetikette
Hulspilsmatch
Information
Mad og hygge
Matchproportioner og
7 cifret kode
Nærmest flaget
Præmier

Præmieuddeling

Rækkeopdeling
Scorekort

Særregler
Års fee/fee

Ved løbende matcher frameld dig turneringen på Golfbox senest kl. 18.00 mandag før
match-dagen. HUSK også at annullere tiden du har booket. Såfremt du er forhindret i at
melde fra – orienterer du matchledelsen pr. sms, når det er dig muligt.
Ved gunstart dog senest lørdag kl. 16:30 inden matchen.
Betaling vil automatisk blive tilbagebetalt, når du framelder dig på Golfbox. Ved for sent
afbud orienteres matchledelsen pr. sms. Det må påregnes, at der skal betales for
spisning. Navne og mobil nr. finder du på Golfbox under den konkrete matchdag.
Birdies noteres på liste i matchlederrummet umiddelbart efter matchen.
Birdiefork eller clips udleveres i forbindelse med den månedlige gunstart.
Det bedste resultat opnået på hvert enkelt hul på tværs af alle runderne i form af antal
point. De 16 turneringer, der indgår i DR er markeret med et X i Turneringsprogrammet.
Der spilles i lige store rækker med max 15 i hver række inddelt efter hcp. Registreringen
foregår automatisk i Golfbox. Resultatet kan følges løbende under Klubturneringer,
Orders of Merit.
Tirsdagspigerne har opstillet gode regler og baneetikette for spillet i klubben. Disse kan
læses på Tirsdagspigernes hjemmeside.
Løbende hulspilsmatch afvikles i perioden maj til medio september. Kan ikke afvikles
samtidig med Tirsdagspigernes matcher. Læs mere om reglerne på Tirsdagspigernes
hjemmeside. Matchplanen vil blive opslået på tavlen i omklædningsrummet.
Der udsendes generel information/nyhedsbrev efter behov.
Bliv gerne og hyg dig efter matchen med de andre. Bestil evt. mad i cafeen, før du går ud.
Fælles spisning ved gunstart og specielle matcher.
Matchproportioner fremgår af info på den enkelte turnering. Kan dog blive ændret.
De endelige matchproportioner og 7 cifret indtastningskode sendes på mail til
matchens tilmeldte spillere senest tirsdag kl. 10.00.
Hvilke huller fremgår af dagens matchproportioner på Golfbox. Flaget er designet med
målebånd, som der måles med. SKRIV resultatet på liste ophængt i matchlederrummet,
når du kommer ind. Præmier overrækkes i forbindelse med den månedlige gunstart.
Præmie i hver række for hver 5. deltagere, som hovedregel.
Ved pointlighed er det de sidste 9,6,3,1 huller der afgør, hvem der vinder.
1. præmie: gavekort 100 kr., 2. præmie: gavekort 75 kr. 3. præmie: gavekort 50 kr.
Gavekortene vil som hovedregel være til brug i proshoppen og restauranten.
Øvrige præmier har en værdi på ca. 50 kr., og vil hhv. være bolde, håndklæder og vin.
Præmier ved specielle turneringer vil primært være vinpræmier, og modsvare værdien af
indkommen fee.
Dagens vindere offentliggøres pr. mail til matchens deltagere senest onsdag kl.20.00.
Dagens resultat kan også læses på Golfbox under den pågældende turnering.
Der vil være præmieoverrækkelse hver måned i forbindelse med gunstart.
Er man ikke til stede, kan præmien modtages af en anden (gemmes ikke).
Der spilles i lige store rækker (A og B) inddelt efter handicap på dagen, med mindre
andet er anført. Ved < 20 spillere - kun én række. Ved > 45 spillere - 3 lige store rækker.
Ved ulige antal er A rækken altid størst.
Selvindtasting af scorekort umiddelbart efter runden og senest kl. 22.00.
Spiller og markør skal være enige om det indtastede resultat.
Scorekortene skal gemmes jfr. de sædvanlige gældende regler.
Manglende indberetning registreres som ”No Return” og bliver reguleret.
Der handicapreguleres så vidt muligt hver gang, dog ikke venskabsturnering på udebane.
E5-reglen bruges ikke ved venskabsmatcher.
Årsgebyret for år 2022 er 350 kr. for deltagelse i 23 turneringer (sort og rød skrift)
Tilmelding og betaling sker på Golfbox under den 1.3.2022 ”ÅRSGEBYR”
De specielle turneringer er ikke inkluderet.
Har du ikke betalt årsfee er prisen kr. 75,00 pr. gang, som betales i Golfbox ved
tilmelding.
Mulighed for Halvårsgebyr på 150 kr. for perioden 1.8 – 31.12.2022. Tilmelding sker på
Golfbox under den 1.7.2022 ”HALVÅRSGEBYR”

Hjemmeside: https://www.mollerupgolfclub.dk/min-klubs/tirsdagspigerne/

