Frit spil 2019

Invitation til holdturnering
Til golfklubberne og klubkoordinatorer
9 lokale klubber i Fritspilsordningen!
Vedrørende turneringen www.golfvedlimfjorden.dk
Vi byder her velkommen til femte sæson 2019 for egnens lukkede golfturnering. Den
henvender sig til veteraner 60+ herrer og damer, som gerne vil konkurrere i hulspil imod
ligesindede herrer/damer fra naboklubberne. Frem til den 15. januar 2019 er det muligt
for klubberne at tilmelde hold, hvorefter spilleplanen bliver dannet.
Der er fortsat 9 klubber, klubberne har netop besluttet at fastholde fritspilsordningen,
således, at det er de samme ni klubber som i 2018. Antallet af hold pr. række afgøres i
den enkelte klub.
Tilmelding for herrer kan foregå i fire rækker:
A-rækken er åben for alle klubbens herreveteraner.
B-rækken er forbeholdt HCP-indeks ikke bedre end 15,0
C-rækken er forbeholdt HCP-indeks ikke bedre end 20,0
D-rækken er forbeholdt HCP-indeks ikke bedre end 25,0
Klubben rangerer selv alle sine tilmeldte hold i én rækkefølge begyndende med det
højeste A-hold og afsluttende med det lavest rangerede D-hold.
D rækken spiller med 2 singler, 1 foursome og 1 greensome med hcp, der spilles efter
DGU regler således at foursome er gennemsnit af spillernes spille HCP, greensome
udregnes med 60% af laveste spille HCP og 40% af højeste spille HCP. Denne spilleform
for D-rækker er et prøve år for 2019, for dermed at øge interessen for at spille, selv med et
højt HCP.
Der spilles om en vandrepokal i hver af de 4 rækker.
Klubbens udgift for herrer består af 290,- kr. pr. hold, og det samlede beløb bedes senest
15. januar 2019 overført til Jutlander Bank konto 9202 18656 29598 for endelig tilmelding.

Frit spil 2019

Tilmelding for damer
Damerne fortsætter også deres turnering i 2019, spilledagene bliver som sidste år fredage
kl. 10., andet kan aftales indbyrdes, antal hold pr række afhænger af antal tilmeldte, gerne
flere end sidste år. Som sidste år spilles der om en vandrepokal.
Turneringsbestemmelser bekendtgøres senere.
Klubbens udgift for damer koster 290,- kr. pr. hold for hele sæsonen.
Beløbet bedes indsat på konto 47704772878621 senest 15. januar 2019 for endelig
tilmelding.
Fælles for damer og herrer
Spillerne afregner selv for transport og fortæring samt køb af fritspil 2019.
Når tilmelding har fundet sted vil spilleplanen komme på hjemmesiden som tidligere. Hver ”kamp”
afsluttes med frokost til max. 80,- kr.

Det er en betingelse, at hver klub udpeger en klubkoordinator for gensidig kontakt og
reservationer mv.
Fordelene for klubben er dels en øget omsætning på banen og øvrige faciliteter og dels
en styrkelse af kontoen for fritspil, desuden vil vi gerne pege på værdien af glade og aktive
medlemmer. Læs i øvrigt på ovennævnte hjemmeside, som informerer om stort og småt.
Mangler der noget på hjemmesiden eller noget der er forkert, så send en mail, er der
andre ting ved turneringen der kan gøres anderledes hører vi også gerne.
På turneringsledelsens vegne
Ole Johansen - Aars,
Kjeld Sørensen – Løgstør,
Inglev Jensen– Harre Vig
Anders M. Christensen - Skive

