
 

 

                                                                                            Januar 2022 
 

                              Generel Information 

 
Tilmelding til matcher:  I Golfbox - fra egen PC eller på skærmen i gangen ved kontoret - eller ved 
telefonisk henvendelse til RGK-sekretariatet. Der kan bookes tid 8 dage før spilledagen.  
 
Spillere i A, B, C rækkerne kan booke starttid ml. kl. 8:30-10:52 begge tider inkl.  
Der må kun bookes 3 spillere på hver starttid og gerne blandet A, B og C spillere. - Såfremt alle 
starttider er booket med 3-bolde, er det tilladt at booke sig på som 4. spiller på en vilkårlig tid. 
 
Super-9 kan booke tiderne kl. 11:00, 11:07 og 11:15 med 4 spillere på hver tid. 
 

OBS!  24 timer før matchen er ledige Trekroner starttider ikke længere forbeholdt Trekroner medlemmer, men kan frit bookes af andre. 

Alle scorekort (underskrevet af spiller og markør) skal STRAKS efter rundens afslutning indleveres til 

turneringsledelsen eller i Trekroners postkasse i omklædningsrummet. Såfremt man ikke ønsker at 

blive handicapreguleret, skal der sættes et tydeligt X på tværs af hele scorekortet, men kortet skal 

indleveres så turneringsledelsen har mulighed for at tjekke markørscore. Er man tættest på par-3 flag 

skal scorekortet altid indleveres til handicapregulering.  

Præmier & Point til årsregnskabet ”Order of Merit”:  Den sidste torsdag i måneden (april og juni 

undtaget) afholdes præmieoverrækkelse kl. 15. Præmie til de to bedste resultater i A, B og C-rækkerne 

og en præmie til den bedste spiller i Super-9 rækken. Præmien fortabes, såfremt man ikke er tilstede. 

Substitut kan accepteres – dog ikke ved sponsorturneringer, hvor præmietager(e) skal være til stede. 

Er præmietager(e) ikke tilstede ved en sponsorturnering, går præmien videre til den/de næste på 

vinderlisten. 

Der er præmie for nærmest flaget på alle par 3-huller. Og præmie til alle, der går under deres handicap.  

Der gives årspoint ”Order of Merit” til de 6 bedste resultater i hver række (A, B og C) ved opnåelse af: 

Min. 28 point i Stableford, max. net 80 slag i Slagspil og max. -8 i Bogey matcher. For Super-9 er kravet 

min.12 Stableford point og kun årspoint til de 3 bedste. 

På www.rgk-trekroner.dk findes der forskellig relevant information, og under punktet ”Turneringer” 

vil der hver torsdag blive opdateret på ugens matchresultat, ”Tættest på flag-vindere” og fordelingen af 

point til ”Order of Merit”.  

Bestyrelsen 

http://www.rgk-trekroner.dk/

