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Klub-, række- og stablefordmesterskaber
2018
 
Der er åbent for tilmelding til mesterskaberne, der afvikles i
weekenden 8.-9. september 2018.
https://www.golfbox.dk/app_livescoring/tour/default.asp?
language=1030#/competition/1371062

Mesterskaberne er for alle medlemmer, som har Sebber Kloster Golf Klub som
hjemmeklub.

Deltagelse er gratis, og vi håber, at mange medlemmer har lyst til at deltage i
denne venskabelige golfdyst.

Tilmelding senest onsdag 5. september kl. 20.  Husk der ikke er mulighed for
eftertilmelding.

 

Rækker

I klubmesterskaberne samt de aldersbestemte rækkemesterskaber spilles
slagspil uden handicap over 36 huller, 18 huller lørdag og 18 huller søndag. 
Dog spilles klubmesterskabet for herrer over 54 huller, nemlig 2 x 18 huller
lørdag og 18 huller søndag.

Der spilles også stablefordmesterskaber rækker opdelt efter handicap. Her
spilles over 36 huller, 18 huller lørdag og 18 huller igen søndag.
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Der vil være mulighed for at købe mad som annonceret i forbindelse med
klubbens ”Spil billig uge”

https://www.sebbergolf.dk/hjaelp-soeges-til-spil-billig-uge-36/

 

Oplæg på fairway

Mere information herom følger op til turneringen.

 

Mulighed for at følge med i scores

Der vil være mulighed for at spillerne løbende kan taste scores ind på deres
smartphone. Ligesom man via ens smartphone også kan følge direkte med på
et live leaderboard under runden.

Hver spiller vil i forbindelse med startlisten få tildelt en unik 7-cifret
spillerindtastningskode. Via browseren på ens smartphone bruges koden til at
åbne en indtastningsside, hvor spilleren kan indtaste scores for hver enkelt
spiller i samme bold. 

Bemærk venligst:

- AT scoreindtastningen IKKE erstatter det fysiske scorekort - dette skal fortsat
udfyldes

- AT det ikke er nødvendigt at alle spillere i bolden taster ind - én er nok, og
spillerne kan skiftes til at taste ind i løbet af runden hvis de ønsker det.

- AT spillerne først kan begynde at taste scores ind EFTER turneringslederen
har åbnet for scoreindtastning

Ønsker du at læse mere om proceduren så læs mere i golfbox’s vejledning til
spiller-
scoreindtastning https://golfbox.zendesk.com/hc/da/articles/115011386868-
Spiller-scoreindtastning-indtastning-af-scores-
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