MATCHFORMER
Orange bold
Holdmatch med 3 eller 4 spillere. Der udleveres en orange bold pr. hold. Man
bestemmer selv start rækkefølgen på holdet, da den orange bold skal gå på
omgang. Den orange bolds score er holdets score samt scoren for den, der
har spillet med den orange bold. Mister man den orange bold, er man ude af
holdmatchen - men deltager fortsat i den individuelle konkurrence.

2017
"Den lille praktiske"
_____________________________________________

DAMEKLUBBENS BESTYRELSE
4 ball 3 best ball
Holdmatch med 4 spillere. Alle spiller sin egen bold.
3 bedste scores på hvert hul tæller til holdet.

4 ball 2 best ball
Holdmatch med 4 spillere. Alle spiller sin egen bold.
2 bedste scores på hvert hul tæller til holdet.
2 ball 1 best ball
Holdmatch med to spillere.
Begge spiller sin egen bold, bedste score på hvert hul tæller til holdet.
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Velkommen til alle tirsdagsdamer i Ikast Golfklub
Uddeling af præmier
Med denne lille håndbog vil vi i Dameklubbens bestyrelse byde alle hjertelig velkommen til
en ny og forhåbentlig spændende og sjov sæson.
Vi ser igen frem til at møde mange "nye" og "gamle" golfdamer.
HUSK at tage godt imod nye medlemmer i Dameklubben.

A, B og C række:


1. plads: 1 gavekort på kr. 100,- til Ikast Golfshop



2. plads: 1 gavekort på kr. 50,- til Matas



3. plads: 3 bolde



4. plads: 1 bold



v/9 huller 1. plads: 1 flaske vin (min. 7 deltagere)

3. og 4. plads præmier vil afhænge af antal spillere
Ovennævnte gælder ved almindelige tirsdagsmatcher.

Vi vil gerne have både en mailadresse og et mobilnummer på alle medlemmer i
Dameklubben. Disse informationer vil blive påført Dameklubbens medlemsliste, således at
vi har mulighed for at kontakte hinanden, hvis man gerne vil gå en golfrunde med en fra
Dameklubben – eller hvis man skal logge sig på en bold på en tirsdags-damedag.
På de følgende sider er der oplysninger om arrangementer, matchformer, beregning af
point, m.m. Vi håber hermed, at man kan finde svar på en del af de spørgsmål, der kan
melde sig vedrørende tirsdagsgolf. Desuden er man naturligvis altid velkommen til at
kontakte en fra Dameklubbens bestyrelse (se forsiden af hæftet).
Handicapinddeling
Der spilles i 3 lige store rækker, hvor handicapgrænsen er flydende efter antal spillere på
dagen.



Nærmest flaget: Gavekort kr. 50,- til Rex



Eagle: 2 flasker vin



Hole in one: kr. 500 fra Handelsbanken (kun 1 gang pr. sæson)

Hvis ikke der laves Hole in one, tilfalder præmien den, der er nærmest flaget i alle
almindelige tirsdagsmatcher i Dameklubben i hele sæsonen.

Matchprogram for 2017
SOMMERFERIE
uge 28 + 29 + 30
Marts

29.

Opstartsaften hos Golfshop Ikast med sandwich. Start kl. 18.30
Der vil også være information om sæsonen.
________________________________________________________________________
April

04.

Åbningsmatch. 4 ball 2 best ball
Fællesstart kl. 15.40. Gunstart kl. 16.00. Spisning efter match
Sponsor: Møblér Ikast og Rex Blomster
11. Almindelig tirsdagsmatch (første tællende)
18. Almindelig tirsdagsmatch
25. Almindelig tirsdagsmatch
_________________________________________________________________________
Maj

Månedsmatch. 2 ball 1 best ball
Fællesstart kl. 15.40. Gunstart kl. 16.00. Spisning efter match
Sponsor: Golf Shop Ikast
9. Almindelig tirsdagsmatch
16. Almindelig tirsdagsmatch
23. Almindelig tirsdagsmatch (Pink Cup) Pink Cup er Danmarks største
Største golfturnering for kvinder. Der er ca. 100 deltagende klubber.
Matchfee (kr. 150,-) går ubeskåret til bekæmpelse af brystkræft.
30. Almindelig tirsdagsmatch - slagspil
__________________________________________________________________________
Juni

01.
08.
12.
15.
22.

02.

Månedsmatch, individuelt og puttekonkurrence
Fællesstart kl. 15.40. Gunstart kl. 16.00. Spisning efter match
Sponsor: LâLâ og pro&co sponsorerer nærmest flaget og
puttekonkurrencen.
13. Almindelig tirsdagsmatch
20. Almindelig tirsdagsmatch
27
Almindelig tirsdagsmatch
__________________________________________________________________________
Juli

August

06.

04.

Månedsmatch. 4 ball 2 best ball
Fællesstart kl. 15.40. Gunstart kl. 16.00. Spisning efter match
Sponsor: OneTwo Luxzus

29.

Almindelig tirsdagsmatch
Almindelig tirsdagsmatch
Udflugt til Storådalens Golfklub, Holstebro,
Sponsor: GardinKompagniet, Ikast
Almindelig tirsdagsmatch, slagspil
Bymatch mod Herning i Ikast.
Fællesstart kl. 15.40. Gunstart kl. 16.00. Spisning efter match
Almindelig tirsdagsmatch
___________________________________________________

September 05.

Månedsmatch, orange boldt
Fællesstart kl. 15.40. Gunstart kl. 16.00. Spisning efter match
Sponsor: Matas Ikast
12. Almindelig tirsdagsmatch (sidste tællende)
16/17 . Klubmesterskab, hvor også damer er velkommen 
19. Almindelig tirsdagsmatch
26. Almindelig tirsdagsmatch
30. Årsafslutning. 4 ball 3 best ball og puttekonkurrence
Gunstart kl. 10.00.
Sponsor: Midt Factoring A/S
Generalforsamling /Fælles morgenmad inden match - og
spisning efter match.
_______________________________________________________________
Bemærk: Hvis man ikke har indbetalt 350,- i årsmedlemskab, koster det til
årsafslutningen kr. 300,-

Vi gør opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i matchprogrammet.

Praktiske oplysninger
Ved årsafslutning kåres:
Årets spiller (Til årsresultatet tæller sæsonens 8 bedste scores)
Flittigste spiller for året (Kan vindes hvert år og af flere)
Vinder af flest "birdies"
Månedsmatcher, bymatch og udflugter tæller ikke med til årets spiller, flittigste spiller,
spiller med flest birdies samt årsresultatet.
Til beregning af points til årsresultat samles point således:
Stableford
Slag i slagspil
Årspoint
27
81
1
28
80
2
29
79
3
30
78
4
31
77
5
32
76
6
33
75
7
34
74
8
35
73
9
36
72
10
37
71
11
38
70
12
osv.
osv.
osv.
De 15 første almindelige tirsdagsmatcher er tællende til årets spiller, flittigste spillere og
spiller med flest birdies.
Sidste tællende match er den 12. september 2017.
Birdietavle
Spilleren skriver selv resultatet på birdietavlen i damernes omklædningsrum.
Scorekort
I tilfælde af mangelfuldt udfyldt scorekort, jf. vedtægter, bliver man diskvalificeret.
Regulering
Handicapregulering på månedsmatcher sker ikke ved holdspil men individuel spil (d. 6. juni
og 5. september 2017)

Praktiske oplysninger
Medlemskab
Alle kvindelige medlemmer af Ikast Golfklub kan være medlem af Dameklubben og
er derfor meget velkommen til at deltage i alle aktiviteter.
Match
Tirsdag er matchdag.
Det årlige kontingent er på kr. 350,- og er et engangsbeløb. Dette kan indbetales
på reg nr.: 7641 kontonr.: 1052293 i Handelsbanken i Ikast.
Husk at opgive navn og medlemsnummer.
Betaling af kontingentet skal ske, inden man spiller 1. tirsdagsmatch.
Man kan også vælge at betale kr. 50,- pr. gang, hvis årsmedlemskab ikke ønskes.
Betaling og tilmelding (skrives på tilmeldingslisten på tavlen) skal ske inden man
tee'er ud.
Ovennævnte gælder også, hvis der spilles 9 huller.
Månedsmatch, udflugt og bymatch er ikke inkluderet, men betales særskilt.
Det er muligt at melde sig til at spille 9 huller, hvis man ikke har tid eller af anden
årsag ikke ønsker at spille 18 huller.
Man skal booke sig på Golfbox og skrive sig på tilmeldingslisten ved dameomklædningen, inden man går ud.
Ca. en gang om måneden er der månedsmatch, hvor vi mødes kl. 15.40 til fælles
information, og der er gunstart på de enkelte huller kl. 16.00. Vi spiller forskellige
matchformer, og efter matchen er der fælles spisning i Cafe Ikast Golfklub.
Matchfee inkl. spisning vil fremgå ved tilmeldingen på Golfbox.
Startlister er på www.golfbox.dk
Tilmelding skal ske via golfbox. Senest tilmelding lørdagen inden kl. 12.00.
Afbud
Vi gør opmærksom på, at man ved afbud efter fristen for seneste tilmelding skal
betale matchfee. Betaling skal ske i forbindelse med førstkommende tirsdagsmatch eller til en i Dameklubbens bestyrelse. Dette kan indbetales på
reg nr.: 7641 kontonr.: 1052293 i Handelsbanken i Ikast.

