Herreklubbens vintergolf
Red Balls United

starter lørdag den 27. oktober. Første tee-off er kl. 8:30.
Tidsbestilling på Golfbox.
Da boldsammensætningen skal fastlægges forinden, er det
vigtigt at møde op i god tid forud.
Mødested og -tid aftales for hver gang og enhver er selv
ansvarlig for at der reserveret tider nok på Golfbox.
Alle herremedlemmer i Sorø Golfklub er velkomne, uanset
handicap, om de er medlemmer af Herreklubben, om de er
helt nye golfere eller hvad det måtte være.

Spilleregler for Red Balls United 2018-19 (ret til ændringer forbeholdes).
1. Der spilles på lørdage ved 8.45-tiden. Enhver er ansvarlig for at det fornødne antal tider er
bestilt på Golfbox.
2. Bolde sammensættes ved spil til udvalgt mål.
3. Runder tæller kun ved samlet start.
4. Der spilles Stableford til sommergreens og slagspil til vintergreens.
5. Der spilles med fuldt handicap til sommergreens og halvt eller evt. vinterbane-handicap
(aftales ved start af vinterbane) til vintergreens.
6. Driver må kun bruges på teested, hvis det er tilladt at tee op ude på banen (vinterforhold).
7. På uspilbare (frostknoldede, snedækkede, smattede o.lign.) vintergreens samles op, når
bolden er 1 køllelængde fra hullet, og tillægges 1 slag.
8. Der må altid droppes/lægges fri af sne og snedriver (tilfældigt vand), ellers normale regler.
9. Evt. betaling til julefrokost og afslutning på fremmed bane aftales.
10. Spiller man, betales der kr. 20,- til kassen.
11. Kassens beholdning spises og drikkes op.
12. Dato for evt. julefrokost aftales.
13. Dato og bane for afslutning aftales.
14. Underskud i forbindelse med spisningerne deles mellem deltagerne.
15. Efter sæsonen, ved afslutningen er der præmie til nr. 1. - 2. - 3.
16. Regler for spil udstikkes af formanden, som har altid ret.
17. Der spilles efter modificeret Formel Golf pointsystem som følger:
POINTSYSTEMET:
De bedste 7 runder før nytår og de bedste 8 runder efter samt afslutningsturneringen tæller. Alle
fuldførende spillere tildeles 1 point. Den bedste halvdel (max. 10) på runden tildeles ekstrapoint
efter Formel Golf princippet, således at den bedste får 4 points flere end nummer 3, næstbedste 2
points flere.
EKSEMPEL:
9 spillere. Nummer 6 - 9 får hver 1 point, nr. 5 2 points, nr. 4 3 points, nr. 3 4 points, nr. 2 6 points,
nr. 1 8 points.
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