
TH Tour (gennemgående turnering ) 
I sæsonen 2023 er der 16 matcher i TH Tour, hvoraf de 12 bedste tæller. 

Generelle informationer 
TH Tour er som sædvanlig opdelt i 3 rækker, efter handicap. 

NB! Der spilles altid fra Tee 57 i tællende matcher. 

Rækkeindelingen i sæsonen 2023. 

 A-rækken  HCP  0,0 til 15,9 

 B-rækken  HCP  16,0 til 21,9 

 C-rækken  HCP  22,0 til 36,0 

Du forbliver i den række du starter sæsonen i, og der anvendes samme række-
inddeling ved de gunstarter, hvor der spilles med rækkeinddeling. 

Rækkeinddelingen er fastlagt ud fra et ønske om, at der et lige stort antal deltagere i hver 
række. 

Scorekort 
Vi fortsætter selvfølgelig med eletronisk indtastning af scores - men husk at du altid skal 
udfylde fysisk scorekort også (der vil muligvis komme en mulighed for at markøren kan 
godkende scorekort elektronisk i Golfbox APP, men det vides ikke hvornår det bliver til-
gængeligt) . Ved tvivlspørgsmål er det derfor stadig det fysiske scorekort som er gældende 
- husk derfor at du skal gemme dit scorekort i mindst 14 dage efter en match.  

Husk udfylde alle felter tydeligt i toppen af scorekortet. Især række angivelse er vigtigt!!! 

Husk også at markøren skal skrive medlemsnummer på (jeres underskrifter er umulige 
at læse). 

Vigtigt vigtigt vigtigt. Husk at afstemme scoren på ALLE huller med din markør inden 
det underskrives. Det er IKKE nok at afstemme det samlede resultat. 

Hvis du har huller til drømmerunden skal du sende et billede af dit scorekort på mail til 
Hans Houlind - du finder mail-adressen på hjemmesiden. 

Fejl på scorekort 
NB! Hvis et scorekort ikke er korrekt udfyldt mht. scoren - f.eks. for lav score (antal slag) 
på et hul eller manglende score (antal slag) på et hul ved slagspil, vil spilleren altid blive 
diskvalificeret (ifølge de almindelige golfregler). Dette gælder også selv om man har påført 
det korrekte antal stableford point. Man må gerne skrive forkert point men aldrig forkert 
antal slag. 

En spiller som ikke har spillet fra Tee 57 vil altid blive diskvalificeret. 

Husk også at markøren også skal være medlem af TH. 

 


