Solvognspigerne
Tilmeldingsprocedure til Tirsdagsgolf
Beskrivelsen her gælder kun almindelig Tirsdagsgolf, ikke specielle turneringer (f.eks.
venskabsturneringer), hvor tilmelding fortsat vil være beskrevet i opslag om turneringen.

Tilmelding
I GolfBox inden søndag kl. 12. Under Klubturnering vil den aktuelle tirsdagsturnering fremgå af
turneringsoversigten.
Under ’ønsker til starttid’ vælger du ’tidligt’, hvis du ønsker at spille om morgenen, - ”Sent”, hvis du
ønsker at spille om eftermiddagen.

Tidsperioder
Morgentid: 8:22 - 9:45 (Flydende start på hul 1 eller hul 1, 18, 17 og 16)
Eftermiddagstid: 15:45 -16.07 (I september 15.22 -15.45)

Mødetid
10 min før starttid på tee-stedet

Startliste:
På basis af tilmeldingerne udarbejdes startliste i GolfBox. Startlisten kan ses under den
pågældende turnering, og hver enkelt spiller får besked via e-mail fra GolfBox.
Den med det laveste handicap i bolden er ansvarlig for at sikre et godt tempo og flow på banen.
Stableford: Startlisten viser for morgenholdet starttid og starthul for de enkelte spillere.
Startlisten for eftermiddagsholdet viser en samlet starttid på hul 1. Spillerne går ud, efterhånden
som de ankommer eller efter lodtrækning.
Slagspil: Startlisten viser for morgenholdet starttid og starthul for de enkelte spillere. Der spilles i
handicaporden med laveste handicap først.
Startlisten for eftermiddagsholdet viser en samlet starttid på hul 1. Spillerne går ud, efterhånden
som de ankommer eller efter lodtrækning.

Afbud
Evt. afbud inden tilmeldingsfristen søndag kl. 12 kan af spilleren foretages direkte i GolfBox.
Derefter bedes afbud meddelt, enten pr. e-mail eller SMS til Berit Vardil eller Kirsten Jordy,
afhængig af hvem som er turneringsleder den pågældende dag (kan ses under turneringen i
Golfbox – kontaktpersoner.

Bemærk
Skulle der ikke være spillere nok på morgentiden til alle hold, slettes bagfra dvs. hul 16- hul 17 etc.
Skulle der ikke være spillere nok på eftermiddagstiden til alle hold, bortfalder den første/de første
tider med undtagelse af september, hvor de sidste tider først bortfalder.

