MandagsSeniorerne
Regler for deltagelse i MandagsSeniorerne.
Der spilles Four-ball over 9 huller. Den enkelte spiller hver sin bold, og den bedste bold tæller.
Hver spiller har sit scorekort, som senest inden 2. hul by es l markør.
Af de ophængte lister fremgår det hvilket hold du skal spille med. Husk at melde a ud l holdet,
hvis du er forhindret og sæt minus på spilledagen på opslagstavlen i kælderen. Hvid dato spiller
fra SYD og grå dato spiller fra ØST.
Hvis en af holdets spillere er forhindret, spiller vedkommendes makker single med eget handicap.
Der udfyldes holdkort, hvor de 3 bedste bolde for holdet på hvert hul registreres. De bedste totalscores indgår i præmierækken ved månedsafslutning.
Når en spiller har opbrugt sine slag samles bolden op.
Dagens parresultat skal føres på resulta avlen umiddelbart e er matchen og i overværelse af
markør.
Handicap for mandagsseniorerne reguleres i henhold l DGU- regler.
Bedste parscore for halvåret udregnes på den måde at man summere alle resultaterne for mandagene og fratrækker de to dårligste.
Husk at udfylde scorekort med læsbar skri og underskriv korrekt. Alle scorekort skal aﬂeveres i
pulten i kælderen.
Såfremt et scorekort ikke er korrekt udfyldt og/eller ikke kan læses vil det blive kasseret.
En spiller kan vælge at spille fra 57, 54, 47 eller 33 teemarkeringer, blot spillerens handicap reguleres i henhold l RGKs regler om handicap.
For spillere, som er 80 år og derover, samt spillere med HCP 42 damer og HCP 41 herrer gælder,
at de må droppe bold på 15. hul e er vand og 17. hul e er mose, såfremt man ikke ønsker at slå
sit første slag fra de gældende udslagssteder. Har man droppet i.h.t. ovenstående, slår man dere er sit tredie slag.
Medlemmer der er fyldt eller i løbet af optagelsesåret fylder 55 år og har bane lladelse kan blive
medlem af MandagsSeniorerne. Det årlige kon ngent er på nuværende dspunkt kr. 150 og betales ved 1. spilledag ved sæsonstart.
Sidste mandag i måneden ca. kl. 12.15 samles deltagerne i klubhuset l socialt samvær og frokost. Ved disse arrangementer bliver bl.a. månedspræmier overrakt.
Ved alle arrangementer spilles der nærmest l ﬂaget på alle huller på følgende måde: Hvis din
første bold i dit første slag ligger s lle inden for ﬂagets længde og på greenen, vinder du en ﬂaske
vin. Markøren indskriver resultatet på scorekortet.
Klubben ledes af 5 medlemmer, som er på valg l det årlige medlemsmøde, og er for nuværende
Aase Fihl, formand, Jørgen Lund, kasserer, Hans Jørgen Madsen, Susanne Bjerre og Peter Winther.
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