Afvikling af Outrup Golfklub Klubmesterskab
Klubmesterskab og Høstmatch bliver afviklet, som 2 separate matcher.
Der vil være kvalifikation til klubmesterskab den 26. august, og de kvalificerede deltagere spiller
klubmesterskab lørdag den 2. september.

Kvalifikation til Klubmesterskab lørdag den 26. august 2017
fra kl. 9.00
Deltagere:
Fuldgyldigt medlemskab af Outrup Golfklub, minus flexmedlemmer.
Deltagerne skal have deltaget i min. 4 tællende matcher i Outrup Golfklub.
Ingen øvre hcp. grænse for deltagelse, men følgende max. slag bliver formentlig cut
grænsen:
 Herre 90 slag
 Dame 95 slag
 Herre Senior 95 slag
 Dame Senior 105 slag
Der spilles i følgende rækker:
Herre, Dame, Herre Senior (min 60 år på dagen), Dame Senior, (min 60 år på dagen).
Der skal være tilmeldt min. 3 deltager i hver række, for at rækken bliver gennemført.
Tilmelding:
GolfWorks fra den 5. august til den 20. august.
Startliste/Starttid:
Bliver offentliggjort på GolfWorks, senest onsdag 23. august.
Mødetid 15 min., før start.
Udeblivelse medfører udelukkelse fra deltagelse i Klubmesterskabet
Scorekort:
Er udskrevet og uddeles inden start
Spilleform:
18 hul - Slagspil jvf. regel 3 i golfreglerne.
Cuttet:
Som udgangspunkt vil cuttet være følgende:
 Herre - 9 bedste scores
 Dame - 6 bedste scores
 Herre senior - 6 bedste scores
 Dame Senior - 6 bedste scores
Ovenfor cut grænse, er variabel i forhold til deltagerantal til kval runden.
Ved afbrydelse / aflysning af kvalifikationsmatchen, vil følgende tilmeldte til
kvalifikationsmatchen automatisk være kvalificeret til deltagelse i mesterskabsmatchen,
lørdag den 2. september:
 Herre 9 laveste hcp,
 Dame 6 laveste hcp.
 Herre senior 6 laveste hcp.
 Dame senior, 6 laveste hcp.

Klubmesterskab lørdag d. 2. september 2017 start fra kl. 7.30
Deltager:
Spillere der har kvalificeret sig i kvalifikationsspillet den 26. august ud fra cuttet.
Spille form:
18 hul - slagspil jvf. regel 3 i golfreglerne.
Ved lige score bliver der spillet ”sudden death”, med start på hul 1,2 osv. indtil vinderen er
fundet
Starttid:
Blive offentlig gjort på GolfWorks, senest onsdag den 30. august.
Mødetid 15 min. før start.
Scorekort:
Er udskrevet og uddeles inden start
Spisning:
Morgenmad fra kl. 6.45
Middag efter Høstmatch – kr. 125,- for deltagere som kun spiller klubmesterskabet
Tilmelding separat via GolfWorks.

Hotel Outrup Høstmatch, lørdag den 2.september kl. 12.15
Deltager:
Fuldgyldigt medlemskab af Outrup Golfklub - max 60 deltager - først til mølle (ved overbooking send SMS til Asger L på tlf. 23968006, for at stå på evt. venteliste.)
Deltagere skal have deltaget i min. 2 tællende matcher i Outrup Golfklub.
Deltagere som har deltaget i Klubmesterskabet samme dag, kan kun deltage hvis max
deltagere antal til Høstmatchen ikke er nået.
Klubmesterskabets præmietagere kan ikke vinde præmier i Høstmatchen.
Tilmelding:

GolfWorks fra den 12. august til den 27.august

Matchfee:

Kr. 175,- inkl. mad og en øl/vand (udeblivelse uden afbud kr. 100,-)

Matchfee betaling: 12.00 – 12.40
Mødetid:

Mødetid kl.12.00

Starttid:

Gunstart - Umiddelbart efter Klubmesterskabets præmieoverrækkelse.

Scorekort:

Er udskrevet og uddeles under velkomsten

Spilleform:

18 huller - Stableford

Rækker:

A-B-C deles i tre lige store rækker, ved flere end 20 tilmeldinger

Præmier:

1.præmie, 2. præmie, 3. præmie
Præmier til længste drive og tættest på flag

Mad:

ca. kl. 18.00

Matchledere:

Asger, Launy, Lisbeth og Preben

Mad sponsor:

Hotel Outrup

Hele dagen, den 2.september, kan der spilles en frivillig
match på par 3 banen.
Præmie overrækkelse efter Høstmatchen.

