Solvognspigerne
Slagspil med loft (+4)
Definition:
Der samles op, når man har har nået sit eget par + 4 på hullet, - og det er dette, der
skrives på scorekortet. Ens eget par er hullets par plus antal tildelte slag.
-

Et par eksempler:
1) Hul 1 er et par 5 hul, og du har f.eks 2 tildelte slag på hullet. Dit er eget par er
altså 7. Når du har slået 4 udover de 7 (7+4), så samler du op og skriver 11 på
scorekortet. Hvis du kun har 1 tildelt slag på hullet (dit eget par er 6), så skal du
samle op, når du har nået 6+4, og du skriver 10 på scorekortet.
2) Hul 6 er et par 4 hul, og du har f.eks. 2 tildelte slag på hullet (dit eget par er altså
6). Du skal samle op, når du når 6+4, og du skriver 10 på scorekortet.

-

Det er ikke nødvendigt at notere stableford-point på scorekortet

-

Bruges til Eclectic (En Order of Merit of Golfbox).
Der spilles i 3 lige store rækker – efter handicap af dagens tilmeldte.

-

Tællende turnering under hensyntagen til gældende regler (dvs. tællende når
der spilles på sommerbane og oplægning ikke er et krav)

-

Efter hver turnering, spillet på sommerbane, tildeles hver række point
efter antal anvendte nettoslag:
Vinder

12 point

2. plads

9 point

3. plads

7 point

4. plads

5 point

5. plads

3 point

Alle andre, der deltager i og gennemfører matchen, tildeles 2 point
-

-

Alle point opsamles for hele sæsonen på en Pointliste (Order of Merit)
o

Uden rækkeopdeling

o

Samlet for Stableford og Slagspil

Ved årsafslutningen i september kåres de 9 bedst-placerede som årets vindere.
Ved point-lighed vinder laveste handicap.

-

Endvidere kåres de 3 bedste brutto-runder.
Ved slag-lighed vinder den af de bedste spillere, der har de 2 (3) bedste
bruttorunder.

