
Praksis 

Første spilledag: 

• Er første tirsdag i september. 

• Denne dag er samtidig første dag i den nye turnering. 

Turneringer: 

• Enkeltaftensturneringer er altid alle mod alle. 

• Rækkeopdelt parturnering i to rækker 

• Her rangeres parrene ind efter, hvorledes de har klaret sig i den foregående 

turnering. Det skal forstås således, at de bedst placerede par fra den foregående 

turnering får de lave numre og de dårligere placerede par får de høje numre. Det 

gøres aht. præmier. Numrene vil med nuværende medlemstal være 1-8 for de bedst 

placerede par og 9-16 for de øvrige par. 

•Turneringer afvikles med ur, 7 min. pr. spil. Uret ringer, når der er 5 min. tilbage, og 

er sidste spil ikke påbegyndt, efter at uret har ringet, så skal der noteres ikke spillet. 

Præmier: 

•Efter hver turnering uddeles præmie til det par, som har forbedres deres handicap 

mest. 

• Rækkeopdelt parturnering i to rækker. Præmie til de 2 bedste par i de to rækker 

• Parturnering i en række 

o Til de 2 bedst placerede par med de lave numre og til de 2 bedste 

par  med de høje numre. 

• Et par kan max få 2 præmier pr. halvsæson inkl. friaften turneringer. 

• Har et par fået 2 præmier gives præmien til 3. pladsen og så fremdeles. 

• Ved enkeltaftensturneringer uddeles kun præmie til førstepladsen. 

Substitutter: 



• Et par/et medlem er selv forpligtet til at søge for substitut(ter). 

• Et par tilskrives den score, det opnår, hvis der kun er en enkelt substitut. 

• Justering af score ved dobbeltsubstitut. Ved brug af dobbeltsubstitut i 

parturnering kan der som maksimum opnås middelscore + 10 % af rækkens 

middelscore. 

• Der er sørget for kaffe/kage til substitutter (der er 4 ekstra stk. kage (klubben 

betaler)). Er der behov for yderligere “substitutkage” kan dette hentes, og der 

noteres på den opsatte liste. Klubben vil så senere afregne med aktivitetscenteret. 


