TirsdagsEftermiddagsDamerne

Aarhus Golf Club 2022

Velkomstbrev
Hjertelig velkommen.

Kære nye og gamle golfere, vi glæder os til at starte den nye sæson, og håber vi får mange gode og hyggelige runder golf sammen.
De sidste 2 år med corona har været meget lærerige for os alle.
Der blev blandt andet indført digitalt scorekort, fremsendelse af scorekort pr. bold og hvem der havde fået birdies på mail.
De gode erfaringer med digitale scores betyder, at vi i 2022 fastholder, at alle indtaster scores digitalt.
Derudover vil vi i år prøve noget nyt. Den sidste tirsdag i måneden, hvor vi har præmie overrækkelse for måneden, vil vi lave en
match med løbende start tider fra kl 14.30 med startliste. Dette er for at ryste posen for evt at komme til at spille med nogen, man
ikke lige har spillet så meget med.
Selvfølgelig tager vi hensyn til vores spillere, som ikke kan være der tidligt. De vil som vanligt have mulighed for at tilmelde sig
matchen som “sen starter” fra kl 15.45 til kl 16.30.
Derudover har vi planlagt nogle hold turneringer på disse dage, men indtil videre vil disse blive holdt hemmeligt.
Vi håber, at I vil tage godt imod dette initiativ.

Hvem kan deltage

Alle kvindelige medlemmer af AGC, hvis handicap er 40 eller derunder, kan deltage. Dog får spillere med handicap 36 og derover kun
tildelt 36 slag.

Pris og betaling

Årskontingent 400 kr. Enkelt-matcher koster 50,- kr. Hvis du først kommer rigtig i gang efter sommerferien koster 2. halvår 200 kr.
Årskontingent betales inden sæsonstart – deadline 29. marts 2022. (du kan dog godt nå at være med, hvis du indbetaler senere, men
point til årskortet opnås først når kontingentet er indbetalt).

Årskontingent indbetales på reg. nr. 7120 kontonr. 1191609 i Sydbank Højbjerg med oplysning om navn og
medlemsnummer

Tirsdagsmatcher

Vi spiller hver tirsdag i golfsæsonen og har reserveret starttider i tidsrummet fra klokken 14.00 til 16.45
Dog er de seneste starter i ydersæsonen klokken 16, så alle kan nå hjem før mørket falder på.
Sædvanligvis vil der den sidste tirsdag i måneden vil der være præmieoverrækkelse for den pågældende måned - se matchprogram.
Denne tirsdag vil være “early start” med startlister og tider.
Hvis man ikke kan være med til “early start” , er det stadig være muligt at være med. Man tilmelder sig som vanligt både med
tidsbestilling og til matchen. Der vil være tider, som kan bruges fra kl. 15.45.
Derudover har vi 3 gunstart - sommerafslutning, sponsormatch, efterårsafslutning.
Vi skal også spille venskabsmatch imod Aarhus Aadal I Aarhus Aadal - se matchprogram.
Derudover opfordrer vi til deltagelse i årets papegøjematch, hvor vi spiller mod herrerne i klubben. Matchen 2022 vil fremgå af
Golfbox.

Tilmelding til match

Alle matcher er oprettet som turneringer i golfbox.
Almindelige tirsdagsmatcher kan man tilmelde sig indtil tirsdag klokken 12.59.
Venskabsmatch, gunstart match og matcher med løbende start ( som regel sidste tirsdag i måneden) skal man tilmelde sig senest 2
dage før matchens afholdelse med mindre andet er angivet i golfbox.

Tidsbestilling

Til almindelige tirsdagsmatcher - Husk at bestille tid i Golfbox og meget gerne senest dagen før inden kl. 23.59
Der er forret for kvinder fra kl. 14.00 - 16.45. Såfremt der er ledige tider, vil disse blive frigivet, så andre kan benytte disse tider.
I princippet kan man også gå ud før kl. 14.30, hvis man gerne vil dette.
Vi opfordrer til, at man bestiller tid så tidligt på dagen som man har mulighed for, da vi har mange spillere der arbejder og som har
brug for de seneste tider.

Afmelde til match

Husk at melde fra både i turneringsmodulet og på tidsbestillingen, hvis du bliver forhindret.

Matchafvikling

Forud for dagens match vil der via mail blive fremsendt mail, hvori det fremgår hvilken spilleform - stableford/slagspil, hvilket tee
sted den enkelte række slår ud, hvem der er sponsor og hvilke ekstrapræmier der evt. er på spil.
Derudover vil der også via mail blive fremsendt scoreindtastningskode.
Vi spiller i 3 rækker, A, B og C:
▪ A – rækken fra hcp. Index
▪ B – rækken fra hcp. Index
▪ C – rækken fra hcp. Index

0,0-18,0
18,1-25,0
25,1-40,0 (dog spillehandicap 36 for spillere med handicap på 36 og derover)

Du skal selv bekræfte din tid, inden du går på banen og evt. udskrive scorekort til bolden - husk at tjekke, hvilket tee sted dagens
match anvender. Og husk at tjekke lokale regler gældende for dagen
Vi er mange på banen, så det er vigtigt, at spillet glider så hurtigt som muligt. Gå rask frem til din bold. Første spiller kan slå ud,
inden der føres scorekort.
En runde skal max. tage 4 timer og 15 min.

Spisning/social samværd efter runde

Vi opfordrer til efter endt runde at sidde sammen med bolden til lidt hygge og evt spisning.
Husk at bestille mad før du går ud, hvis du vil spise efter matchen. Maden bestilles og afregnes i restauranten inden spillestart.
Hvis man ikke har bestilt inden spillestart og alligevel ønsker at spise, vil der være samme ventetid som for andre gæster i
restauranten/cafe.

Indtastning af scorekort

Link til det elektroniske scorekort fremsendes umiddelbart før første starttid pr. mail.
Udfyld dit digitale scorekort korrekt og check det med din markør efter hvert hul.

Scores skal være indberettet senest på spilledagen klokken 22.00
Ved gunstart og de dage, hvor der er præmie overrækkelse for måneden, skal scores indberettes umiddelbart efter, runden er slut.

Indsendelse af scorekort pr bold samt birdies

Et billede af det fysiske scorekort pr bold sendes til adressen tedagc@outlook.dk ligeledes senest klokken 22.00 på spilledagen.
Aftal i bolden hvem der fører holdkortet og fremsender et billede af dette.
I samme mail beder vi om, at der også bliver noteret, hvis der skulle være nogle spillere, som har lavet en birdie/birdies på runden i
den pågældende bold.

Præmier

Der er præmier i både A, B og C rækken
0-7 spillere udløser
1 præmie
8-14 spillere udløser
2 præmier
15-21 spillere udløser 3 præmier
22-28 spillere udløser 4 præmier
29-35 spillere udløser 5 præmier
Ved slagspil er der desuden en flaske vin til bedste bruttoscore.
Vi forsætter med at uddele ”Birdies” til de spillere, der gør sig fortjent til en sådan ved at lave en birdie.
5 birdies kan konverteres til 1 flaske vin.
Som udgangspunkt vil der være præmieoverrækkelse den sidste tirsdag i hver måned.
Præmierne vil blive uddelt, efter sidste bold er kommet ind.

Dårligt vejr

Hvis banen er lukket pga regn eller andet – en beslutning der tages af chefgreenkeeperen/baneudvalget – aflyses matchen. Dagens
matchledelse orienterer de tilmeldte om dette via mail.
Hvis dagens matchledelse forud for matchen vurderer, at vejret er for dårligt til at afvikle en match - regn, sne, torden el.l – aflyses
matchen og dagens matchledelse er ansvarlige for at meddele dette pr mail og ved opslag ved checkin i klubben. Desuden orienteres
Unico.

Hvis der under en match bliver ekstreme vejrforhold -f.eks tordenvejr - vurderer dagens matchledelse om vejret skal medføre, at
matchen afblæses og om den senere kan genoptages.

Årskort

Ud over præmier i de enkelte matcher spiller vi også om ”årskortplacering”. For hver spiller med årskort tælles pointene fra årets 10
bedste placeringer sammen. Pointene gives i hver af rækkerne A, B og C på følgende måde:
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8

får 8 point på tavlen
får 7 point får 6 point får 5 point får 4 point får 3 point får 2 point får 1 point -

Matchledelse

Matchledelse for hver match vil fremgå af golfbox, men her er en oversigt over den samlede matchledelse med kontaktoplysninger:
NAVN

MOBIL

Tove Dornhoff

20321523

Birgitte F. Thomsen

27287213

Dorthe Antonsen

26816837

Sybil Koffman

25521212

Lisbeth Moltzen

42667500

Chili Bjerre

30501695

tedagc@outlook.dk

Hjemmeside

Vi har en hjemmeside -www.tirsdagsdamegolf.dk – hvor der vil være diverse nyheder mv. Stillingen i årskortturneringen vil også
kunne ses her.
Her kan man også finde andre relevante oplysninger om TirsdagsEftermiddagsDamerne

Velkommen til et nyt år – vi glæder os

Sybil, Dorthe, Chili, Birgitte, Tove og Lisbeth.

