Spilleregler for Seniorklubben pr. 01.04.2017.
Spilledage:
Alle torsdage, året rundt. Seniorklubben har fortrinsret på 1. tee kl. 8-11 (sommersæson) og
9-12 (vintersæson). Der kan bookes via Golfbox inden for fortrinsretten indtil dagen før.
Med mindre andet er anført, er matcherne ”tællende”. Dvs. automatisk op- og
nedregulering.
Medlemmer, der ikke ønsker at spille inden for fortrinsretten, kan spille fra solopgang til
solnedgang. Scorekort lægges i Seniorklubbens postkasse inden kl.17.00, underskrevet
af en markør (Navn + Medl.nr.)
Månedsafslutninger afvikles dog iflg. tilmeldingsliste på Golfbox .
Der spilles normalt ud i 4-bolde.
I forbindelse med månedsafslutning den sidste torsdag i hver måned arrangeres præmieuddeling for måneden og spisning, når restauranten har åbent.
Matcher i Harekær Seniorafdeling spilles som 18 hullers match.
Der er dog oprettet en 9 hullers turnering (række D) for alle, men som primært henvender sig
til spillere, der har svært ved at gå 18 huller. Der spilles efter opsat spilleplan for række B og
C. Præmierne i række D følger reglerne i 18 hullers turneringen.
9 hullers turnering spilles i én række, og spillerne kan ikke optjene point til året sportslige
golfer.
Afgørende for om man spiller 18 huller eller 9 huller er scorekortet.
Før udslag på l. tee har man udtaget scorekort for 18 huller eller 9 huller i golfbox,
Aflevering af 18 hullers scorekort med 9 hullers resultat anses som påbegyndt 18 huller.
Aflevering af 9 hullers scorekort med flere end 9 hullers resultat anses som færdiggjort 9
huller.
9 huls-spillere kan gå ud sammen med 18 huls-spillere i seniortiden.
9 huls-spillere skal blot være opmærksomme på at skaffe sig markørunderskrift.
For vinterbanen gælder resultatet for 9 huller med 9 hullers scorekort (9. green før søen
eller hul 9 over vejen).
Der spilles i 2 lige store rækker.
Matchformer m.m.:
A-rækken spiller fortrinsvis Slaggolf eller Slagspil.
B- og C- rækken spiller fortrinsvis Stableford og Slaggolf.
I sommersæsonen afvikles:
En hulspils turnering efter lodtrækning.
En putte konkurrence
En Hare-tour
2 Venskabsmatcher.
Særlige matcher afvikles ved månedsafslutninger.

Rækkeinddeling:
Seniorklubbens medlemmer er inddelt i tre rækker og er pt.:
A-rækken: Hcp. 0 - 27,0
B-rækken: Hcp. 27,1 - 34,0
C-rækken: Hcp. 34,1 – 54,0
D-rækken: Hcp. 0 – 54,0
Handicapgrænserne kan ændres løbende af Bestyrelsen.
Præmier:
Der udloddes 1 præmie pr. påbegyndt 5 deltagere dog max. 3 pr. række.
Torsdagspræmier uddeles i forbindelse med månedsafslutninger, og kan afhentes ved
stedfortræder. Ikke afhentede præmier ved efterfølgende månedsafslutning uddeles som
klappepræmier.
Præmier ved månedsafslutningen udleveres ikke til stedfortræder, men overgår til
klappepræmier.
Ved sæsonafslutningen (den sidste torsdag i oktober) fastsættes særlige præmier:
Årets sportslige golfer:
Igennem sommersæsonen spilles der om point, idet der efter hver match uddeles points på
følgende måde:
A række: 13-11-9-8-7-6-5-4-3-2B række: 13-11-9-8-7-6-5-4-3-2C række: 13-11-9-8-7-6-5-4-3-2Resten af deltagerne i matchen får 1 point.
Den spiller, der igennem sommersæsonen har scoret flest points, bliver kåret som årets
sportslige golfer. Spilleren med næst flest point bliver hædret som nr. 2
Årets rutcher:
Den spiller, der har størst procentvis nedgang i handicap i sommersæsonen, bliver årets
rutcher.
Årets sociale golfer:
Til årets sociale golfer indstiller medlemmerne personer, som ved deres spil og sociale
adfærd har bidraget væsentligt til opfyldelse af klubbens formål. Det endelige valg
foretages af bestyrelsen.

