Velkommen til Parmatchklubben

Årsplan 2020
Spilledage

Tee-time
kl. 08.30
Lørdag 18. april
kl. 09.00
Lørdag 9. maj
Kl. 08.30
Lørdag 27. juni
kl. 09.00
Lørdag 25. juli
kl. 09.00
Lørdag 22. aug.
kl. 09.00
Lørdag 19. sept.
kl. 09.00
Lørdag 7. november
Kl. 09.00
Ændringer kan forekomme!
•
•
•
•
•
•
•

Spilleform
Velkomst til en ny sæson! Rundstykker og kaffe.
Greensome Flag- /slagspil
Fourball – herre og damehold - Stableford
Irish Rumble – Holdspil.- Stableford
Foursome/ ”omvendematch” – slagspil.
Greensome, partnerbytte. Stableford.
Greensome – ”Chapman”, stableford
Julematch – ”Cross Country” Gunstart

HCP-grænser: Alle spiller (som udgangspunkt) fra personligt EGA-HCP. Afhængig af spilform
kan disse tal variere en smule.
Starttider: Der trækkes lod om starttider gangen inden, der skal spilles. Startlister sammen
med matchregler for den enkelte match mailes til jer i god tid inden spilledag.
Afbud: Meddeles til udvalget, senest mandag kl.18.00 inden der skal spilles. Udvalget finder afløsere, hvis det er nødvendigt!
Mødetid: For at få en god begyndelse på dagen er det en god ide at tjekke ind mindst 30
min. før, du skal slå ud.
Spillet: Følg de anvisninger, der evt. er knyttet til matchen. Husk at rette nedslagsmærker
på green og at lægge tørv på plads.
Spisning: Der er fælles spisning og præmieoverrækkelse efter hver match.
Regulering af spillehandicap: I 2020 vil Parmatchklubbens regulering af parrenes spille-HCP
foregå således:
HCP reguleres kun når parret har spillet sammen, og er kun gældende, når parret spiller
sammen!
1. Ved en førsteplads mister parret 3 slag resten af matcherne i 2020.
2. Ved en andenplads mister parret 2 slag resten af matcherne i 2020.
3. Ved en tredjeplads mister parret 1 slag resten af matcherne i 2020.

Vel mødt i 2020
Parmatchudvalget.

Parmatchudvalget
Anna Marie og Flemming Mejlvang
Dorrit og Anders Mikkelsen
Vibeke Brix og Peter Vejen

25 15 84 50/21 73 97 55
88 19 46 35/ 22 38 74 18
30 27 92 77/ 51 36 07 79

parmatchklubben@gmail.com
mejlvang@outlook.dk
andersm204@gmail.com
brix.vejen@nordfiber.dk

