
   

 

Tirsdagsklubbens afslutningsmatch 
spilles på 

Søllerød Golfklubs bane tirsdag d. 27.09.2022 med første udslag kl. 08:30. 

Scorekort ligger klar og er udskrevet med start fra tee-50. Startliste sendes ud lørdag før matchen. 

Matchen afvikles i 3 rækker som 18-huls DANBOLIG BONUS 7´er, hvor der spilles individuel stableford med 
følgende begrænsninger: 

1. Alle spiller fra Tee-50. 

2. Runden skal spilles med højst 7 køller/jern/putter i bag’en, hvoraf én skal være et jern nr.7 og én skal være en 
putter. 

Hvis man spiller med et sæt, der ikke har almindeligt nummererede jern, må en tilsvarende kølle/jern med loft på 
ca. 30-35º anvendes i stedet for jern nr. 7.  

3. Hvis en spiller medbringer mere end 7 køller/jern inkl. putter, diskvalificeres vedkommende. Det er markørens 
opgave at rapportere dette. 

4. Alle par-3 huller (hul 4, 6, 11 og14) skal spilles udelukkende med 7’er, undtagen på green, hvor putter skal 
anvendes, og i bunker, hvor sandjern anvendes, hvis et sandjern er medbragt. 

Anvendes andre jern på et par-3 hul, diskvalificeres spiller. Det er markørens opgave at rapportere dette. 

Spilform og præmier: 

1. Rækkerne tilstræbes opdelt i 2 herrerækker efter handicaporden samt 1 damerække. Opdelingen finder 
sted ved indlevering af scorekort efter afsluttet runde. 
 

2. Der spilles individuel stableford. 
 

3. Grundet begrænsning af køllevalg indrapporteres score ikke til DGU. 
 

4. Der er præmie til 1., 2. og 3.placering i hver af de 3 rækker. 
 

5. Der er præmie for nærmest hul i drive på par-3 hullerne, hvis bolden er på green og maksimalt 5,00 m 
fra hulkanten til nærmeste punkt på bolden. 
 

6. Der er præmie for hole-in-one på alle huller. 
 

7. Præmieuddeling er ved festen om aftenen, hvor man skal deltage for at modtage præmie. 
 

8. Kun medlemmer af Tirsdagsklubben kan modtage præmie. 
 

9. Da klubben har haft 50 års jubilæum, vil der være præmier fra bestyrelsen fra Søllerød Golfklub på 
enkelte af matchudvalgets ”hemmelige” huller, hvor man har chancen for at vinde klubbens 
jubilæumsbog. 

Tilmelding til afslutningsmatchen samt middagen over Golfbox. 

Vinderne af den gennemgående match vil få deres præmie til middagen. 

Se menuen på næste side 



   

Menuen ved middagen er: 

Rimmet Færøsk Laks. 
Anrettes m/sauce rygeostecreme, tviele samt friske krydderurter. 
Hjemmebagt Brød. 

************ 

Langtidsstegt Okse 
Grillet efterårsgrønt, løvstikkekartoffel samt svampesky. 

************ 

Skovbund 
Hvid Choladecreme, crunch, couli, friske bær, mynte 

Pris pr. Kuvert  330 kr. incl.½ fl.vin  

For gæster er prisen 430 kr. 

Turneringsledelse:  

Michael Rasmussen 

  

 


