Damernas Running Eclectic 2017
9 eller 18 hål – VSOP

Eclectic betyder att välja ut, vi väljer alltså bästa resultat på
varje hål. Eclectic spelas över flera tisdagstävlingar där du
erhåller det bästa resultatet på varje hål som gjorts under
alla tävlingar som du spelat under säsongen.
Vi spelar slaggolf, dvs du tar upp bollen när du inte kan
få bättre resultat än hålets par plus 5. Gäller provisorisk
green under en tävlingsdag registreras inte ditt resultat på
detta hål för Eclectic denna tävlingsdag.

VSOP betyder valfri starttid och partner. Du kan starta när
som helst under tävlingsdagen och spela tillsammans med
vem du vill, bara du har en markör, markör skall vara golfare
i lägst handicapgrupp 6 (37-54 Grönt kort). Markören skall
vara medveten om att du spelar tävling.
OBS! Du får inte spela på banan samma dag
före tävlingsstart!!
Om du av någon anledning ej kan fullfölja ronden noterar du
par +5 slag på de hål där du saknar resultat (11.4.3 i S & T
Handboken, Decision 32-1/2)

Damernas Eclectic är indelad i två tävlingar
9-hålstävlingen – Hål 1–9

Scorekort ska föras av markör. Fyll i alla uppgifter på scorekortet, 9 eller 18 hål och signera som vanligt – både markör och
spelare. Slag på samtliga hål ska anges, resultatet sammanräknas
och din spelhcp dras av. Scorekortet lämnas i greenfee-lådan på
tävlingsdagen.

För dig med hcp t.o.m 36, men som inte alltid hinner spela
18 hål. För dig i hcp grupp 6 dvs hcp 37–54.

18-hålstävlingen
För dig med hcp t.o.m 36 och som alltid kommer att spela 18 hål.

Klasser (Order of Merit)
Inom varje tävling finns det två Eclectic klasser, en Bruttooch en Nettoklass. I Bruttoklassen redovisas bästa resultatet per
hål som gjorts under alla tävlingarna. I Nettoklassen redovisas
det bästa nettoresultatet per hål. Nettoresultatet är antalet
slag minskat med erhållna slag för just detta hål. Erhållna slag
fördelas på hålen på samma sätt som vid poängbogey.

Val av Tee
Vid varje tisdagstävling kan man välja Röd eller Orange tee.
På scorekortet skall du ange vilken tee som tävlingen spelas
från. Du skall även tala om för markören vilken tee du valt.
Startavgift 300:- för hela säsongen, betalas före första start.
Betala i receptionen alternativt lägg pengarna i ett kuvert i
greenfee-lådan. Märk kuvertet: Damernas Eclectic, om du
spelar 9 eller 18 hål samt namn och golf ID.
Tidsbokning görs i receptionen eller på Min Golf.
Tiderna 16:30–18:00, inklusive bollrännetider, är reserverade
för damtävlingen, till och med onsdag veckan före speldag.
Vill du spela på annan tid under tävlingsdagen bokar du på
vanligt sätt. Receptionen hjälper gärna till att boka in dig
med andra tävlande damer.
Tänkvärt:

Bokad tid bör hållas så att ingen
blir lämnad kvar på första tee!

För att undvika diskning MÅSTE följande uppgifter
finnas på scorekortet:
• Vald tee
• Spel-hcp för spelad tee
• Rätt bruttoscore på varje hål
• Signatur av spelare och markör

Deltävling
Vid varje Eclectic tävling spelar vi också om dagens bästa
nettoresultat och även här gäller slaggolf som spelform.
Resultat sker genom sammanräkning av dagens runda minus
din spelhcp. Vid 9-hålstävling divideras spelhcp med två,
avrundat nedåt.

Resultatlista
Löpande ställning för Eclectic klasserna redovisas på Golf.se
under Damernas Eclectic tävlingar och fliken Order of Merit.
OBS! Tisdagarnas Eclectic är tävlingsrond i GIT. Från och
med 2017 registreras ronderna av receptionen som gör
handicapjustering, normalt onsdag förmiddag.

Lycka till!
Lisbeth Magnusson, Eclectic
tel: 0725-18 19 51, mail: magnussonlisbeth@me.com

Ann Isberg, Eclectic
tel: 0708-44 67 21, mail: annisberg@telia.com

