
Begivenhed.: Jernbanefritid' Forårsmatch 2022

Sted.: Barløseborg Golf, Skovvangsvej 47 - 5610 Assens

Dato / Tid.: 30. April 2022 med teetime kl 10.00

Deltagerer.: Jernbaneansatte eller tidligere jernbaneansatte ved en jernbanereleateret virksomhed, som er gyldigt
medlem af Jernbanefritid. Ægtefæller, samlevere og deres børn er også at regne som jernbaneansatte.
Spillere som ikke er medlemmer af Jernbanefritid, skal tilmeldes senest på stævnedagen.
Yderligere kræves der gyldigt medlemskab af Dansk Golf Union.

Tilmelding.: Seneste tilmelding d. 17. April 2022
Tilmeldingen skal indeholde: Navn og adresse, fødselsdag og år, samt Hcp og DGU nummer.
Tilmeldingen foregår foreningsvis og skal sendes til matchledelsen umiddelbart efter tilmeldingsfristen.
Det vil sige at din tilmelding skal gå via klubberne HI (Brian Kaarslev) eller Jif-Ar (Finn Slotø).
Kun spillere som ikke er medlemmer i disse klubber skal tilmelde sig via undertegnede og betaler fuldt
startgebyr.

Startgebyr.: Deltagerprisen er 450,-kr som indbetales foreningsvis til Liv A Christensen, Birkevej 42,
Næsby Strand, 4200 Slagelse senest på stævnedagen.

Handicapgrænse.:Der er ingen øvre Hcp grænse, men ingen kan spille med et højere Hcp end 36.

Matchform.: Dame A og Herre A spiller Netto-Slagspilsturnering. ( Hcp<= 17,5 )
Dame B og Herre B spiller Stableford-turnering. ( Hcp > 17,5 )

Matchledelsen kan sammenlægge rækker ved for få spillere i en række.

Caddie.: Brug af caddie er ikke tilladt.

Regler.: Royal & Ancient golfregler samt DGU's regelsæt.

Afgørelse.: Afgørelse ved resultatlighed er jvf Jernbanefritids retningslinier beskrevet i Jernbanefritids håndbog

Præmier.: Der spilles om præmier i alle rækker. Antallet af placeringspræmier afhænger af antallet af spillere i den enkelte række.

Der vil efter matchen være fælles præmieoverrækkelse.

Kvalifikation.: I forbindelse med årets Forårsmatch og Jernbanemesterskaber, spilles der normalt om kvalifikation til et
internationalt stævne i golf, som afholdes det efterfølgende år.

Matchledelse.: Søren Gade, Møllevænget 7H, 7140 Stouby - Tlf: 3114 7595 - Mail: golf@jernbanefritid.dk

Golfafdelingen
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