Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne – www.bornholmsgolfklub.dk

Generelle bestemmelser for seniorer BGK 2018
For seniorer gælder, en minimumsalder på 50 år.
Alle matcher starter kl. 0800, afslutningsmatchen dog kl. 0900.
Tilmelding sker på matchdagen senest 15 min. før start, ved aflevering af udfyldt
scorekort og betaling af startgebyr 20 kr.
Spillere med højere handicap end 54 skal spille i handicap på 54.
Banen er reserveret for seniorer fra kl. 0800 – kl. 0845 med start fra hul 1 og hul 10,
samt fra hul 1 fra kl. 0945 - kl. 1030.
Der spilles fra valgfrit tee sted. Det teested, der fremgår af det før matchen
indleverede scorekort er bindende.
HCP regulering i opadgående retning må man selv foretage i samarbejde med
markøren over golfbox, enten hjemmefra eller i klubhuset – reguleringen er frivillig.
HCP regulering i nedadgående retning foranlediges af matchledelsen, såfremt
dagens score tilsiger dette.
Præmieoverrækkelser foretages samlet efter matchens afslutning
Man skal være til stede og have spillet en 18 hullers match for at modtage præmie.
Ikke udleverede præmier bliver hos udvalget til senere brug.
Ved VINMATCHER spilles i en dame- og herrerække, der spilles om 6 flasker vin, der
forholdsmæssigt deles mellem de to rækker efter antal deltagere. Ved lige point er
laveste handicap afgørende for placeringen.
Når matchformen er stableford for alle, spilles der i to rækker en damerække og en
herrerække.
I disse matcher er præmierne:
1. præmie er et gavekort, til den spiller i hver række, der har bedste score, hvis flere
har samme score, vinder den spiller der har det laveste hcp.
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2.præmie er 2 bolde til den spiller i hver række, der har det næstbedste resultat.
Hvis flere har samme score, vinder den spiller der har det laveste hcp.
3.præmie er 1 bold til den spiller i hver række, der har det tredjebedste hcp. Hvis
flere har samme score, vinder den spiller der har det laveste hcp.
I øvrige matcher (Slagspil/stableford – greensome) spilles i to/en række, hvor
præmierne er:
1. præmie er et gavekort, til den/de spillere, der har den bedste score. Hvis flere har
samme score, vinder den/de spiller der har det laveste hcp.
2.præmie er 2 bolde til den eller de spillere, der har den næstbedste score uanset
hcp.
3. præmie er 1 bold til den eller de spillere, der har tredje bedste score uanset hcp.
Afslutningsmatchen spilles den 22. oktober som 9 hullers flagmatch (hul 10-18) med
start kl. 0900 med forhåndstilmelding. Der er efterfølgende middag kl. ca. 1330.
Middagen er gratis for de seniorer, der har deltaget i mindst 5 af sæsonens matcher.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Seniorudvalget:
Bue Hansen, formand

29252592

Grethe Grønnegaard, kasserer

56963302/51148264

Erling Juul-Pedersen

93992923

Andrew Jackson

51924643

Lis Nielsen

30126492

Jes Andersen

30245368

Hanne Birkebæk

56950629/24613728

Finn Thomsen

29897051
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