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Tilmeldinger til søndagens to
nye turneringer søges

På søndag afprøver vi to nye turneringsformater i SKG.
Turneringerne afholdes i forlængelse af hinanden, så man kan vælge at deltage
i den ene eller dem begge. 
Vi forventer i øvrigt tidsforbruget på hver turnering ikke overstiger 1-2 timer, så
skal du nå noget andet i løbet af søndagen, skulle det også være muligt.

Short Game Challenge
Turneringen sætter fokus på det korte spil omkring green. 
Vi dyster i 8 forskellige discipliner og skal derigennem finde SKG's bedste
spillere i 12 rækker. 
Vinderne får samtidig mulighed for at deltage ved landsfinalen i Odense, som
afholdes i forbindelse med GolfSixes, så der er virkelig noget at spille for. 
Ud over det får alle et fint markeringsmærke i forhold til det antal point, man
opnår.

Hvis du vil vide mere om Short Game banen, finaler mv., så følg dette link:
https://www.sebbergolf.dk/ny-short-game-bane-skal-goere-sjovere-spille-golf/

Der er åben for tilmelding på GolfBox frem til torsdag den 12. april kl. 16
https://www.golfbox.dk/app_livescoring/tour/default.asp?
language=1030#/competition/1364125/info

Turnering på Pay & Play banen
Turneringen sætter fokus på potentialet af vores pay & play bane til at nå en
hurtig runde som alternativ til 18 huller på den store bane.
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Vi spiller således 9 huller på Pay & Play banen.

Der er åben for tilmelding på GolfBox frem til torsdag den 12. april kl. 16
https://www.golfbox.dk/app_livescoring/tour/default.asp?
language=1030#/competition/1364154/info

Midlertidig lokalregel gældende indtil 1. maj
Da der forsat er mange huller i græsset på fairway, er det besluttet, at vi
spiller med lempelse og oplæg efter følgende midlertidige lokalregel i
Sebber Kloster Golf Klub frem til 1. maj 2018.
 
”En bold, der ligger på noget tætklippet areal through the green, må løftes uden
straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at
have løftet bolden skal spilleren placere den på et sted inden for et scorekort
fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard
eller på en green.
 
En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet
placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den
placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile
på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf,
og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden
Regel gælder.
 
Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller
flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle,
pådrager han sig ét straffeslag.
 
Note: ”Tætklippet areal” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier
gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.
_______________________________________________________________
____________
*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.
*Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne
Lokale Regel, er der ingen yderligere straf efter den Lokale Regel.”
_______________________________________________________________
____________
 

https://www.golfbox.dk/app_livescoring/tour/default.asp?language=1030#/competition/1364154/info


 
Vedrørende Handicapregulering:
 
Ifølge EGA Handicapsystemet §2.6.1 kan der i perioden 1. november til 30.
april, såfremt alle handicapbetingelser er til stede, handicapreguleres efter spil
med denne Lokale Regel.

Der er åben for tilmelding på GolfBox frem til torsdag den 12. april kl. 16
https://www.golfbox.dk/app_livescoring/tour/default.asp?
language=1030#/competition/1364154/info
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