
Nyt spillehandicap 

Det nye handicapsystem er trådt i kraft p

i Golf Box. 

Regulering af handicap 

Regulering sker ud fra de 8 bedste scorer af de sidste 20 indleverede scorekort. 

Tællende runder til regulering af handicap

EDS score udgår pr. 31.12.20.

Fremover er alle runder, der spilles efter golfreglerne, tællende

private runder). Der skal ikke på forhånd meddeles, at man spiller tællende runde 

EDS). 

Runder er tællende når der er spillet mindst 9 huller. Der kan indberettes tællende runder 

fra 9 – 18 huller (f. eks 12 eller 14 huller)

Indberetning af tællende runder.

Alice har lovet at indberette som sidste år på tirsdag og torsdage.

klubhuset.  

 Hvis der spilles tællende runder på andre dage, skal I selv indberette via Golf Box. 

vigtigt, at runden indberettes, så snart runden er færdigspillet. 

Start tider. 
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Fra 1. april er der følgende start tider: 

 Tirsdag kl. 9.20 (Samsiner har reserveret 2 tider fra kl. 9.00). Vi møder så vi er klar 

kl. 9.00, hvis Samsinerne ikke bruger tiderne, 

 Torsdag kl. 9.00.    

 

I ønske alle en god Golf sæson. Vi ses.  

 

Hilsen 

Helge  

 

 

 


