Torsdagsherrerne
Golf, konkurrence og socialt samvær

Fremover spiller vi alle slagspil og rækkerne omdøbes til A,B,Crækken og Ranglisterne til NBGK Herrer Serie I+II+III
Dog vil C-rækken (tidligere Stableford-rækken) få fastsat en øvre grænse for
maksimalt antal slag på det enkelte hul. Der samles op når spilleren på et hul har
opnået hvad der svarer til 2 slag over spillerens eget par (netto double bogey).
2 slag over eget par svarer til, at man samler op præcis efter samme antal slag som i
stableford. Blot med den forskel af du nu skriver et tal i stedet for en streg.
Eksempel: Hvis du har fået tildelt 25 slag på Old Course vil du på hul 1 (par4) have
tildelt 1 ekstra slag. I stableford ville du få 2 point med en 5’er og 1 point med en
6’er og herefter vil du få en streg. I det nye format vil du når du har brugt de 6 slag
og ikke har fået bolden i hul, kunne samle op ligesom i stableford, men i stedet for
en streg noterer du nu en 7’er på scorekortet. Beregning: Hullets par på 4 + tildelte
slag på 1 + konstanten på 2 = 7.
A + B-rækken (tidligere Elite + Slagspilsrækken) spiller som hidtil traditionel slagspil
til den bitre ende J
Fremover spiller vi i lige store rækker, dvs er der 30 deltagere den pågældende
torsdag, vil der være 10 deltagere i hver af de 3 rækker, og dermed lige store
chancer for at vinde i den række man deltager i.
Ranglisterne omdøbes til NBGK Herrer Serie I+II+III og den enkelte spillers
tilhørsforhold fastsættes som hidtil ud fra handicap omkring 1 maj. Vi forventer ikke
handicapgrænserne vil afvige væsentligt fra de tidligere på 10,0 og 16,0.

Med de nye tiltag håber vi at imødekomme et ønske fra mange Torsdagsherrer som
kan fremme såvel det sportslige som sociale samt at vi får fjernet en række
uhensigtsmæssigheder.

Med mange golfhilsner og håbet om vejrguderne vil være med os J

Torben Danielsen, Kim Westh og Ole Rømer
Email: torben.danielsen@gmail.com, tlf.: 51 50 83 70

