MjølnerKnæjterne
Årets MjølnerKnæjt 2017 – Betingelser
Turneringens sponsor er Automester Ishøj.
Turneringen er en lukket turnering for medlemmer af Ishøj Golfklubs Herreklub,
MjølnerKnæjterne og starter med Knæjternes Åbningsturnering og slutter torsdagen før
Knæjternes afslutningsturnering.
Spilledage og starttidspunkt:
Der spilles alle torsdage i sæsonen og ALLE tider om torsdagen er tællende til de
løbende turneringer.
Bemærk at tee-off tiderne 00, 10, 20 og 30 i tidsrummet kl. 14:00 til kl. 17:30 er
forhåndsreserveret til MjølnerKnæjterne på 18-hullers banen.
Til disse tider mødes vi på driving-rangen hvor der trækkes lod om boldinddeling hver
time hhv. Kl. 13:55, 14:55, 15:55 og 16:55
D.v.s. hvis man har booket en tid mellem kl. 14 og kl. 15 skal man være der senest kl.
13:55. Har man booket en tid mellem kl. 15 og kl. 16 skal man være der senest kl.
14:55. o.s.v.
Til de tider der ikke er forhåndsreserveret til MjølnerKnæjterne henstiller bestyrelsen til
alle medlemmer, at der også her trækkes bolde om boldinddeling til styrkelse af hyggen
og det sociale samvær!

BEMÆRK:
Reserverede tider der ikke bliver booket af MjølnerKnæjterne bliver frigivet til
andre klubmedlemmer og greenfee spillere dagen før. Bookes en frigivet tid af et
andet klubmedlem eller en greenfee spiller SKAL start tiden respekteres!

For at en runde skal være tællende til de løbende turneringer, skal man have en anden
Knæjt som markør og der skal spilles fra Gul teested på 18-hullers banen.
Scorekort:
Scorekort skal udfyldes korrekt og lægges i MjølnerKnæjternes postkasse umiddelbart
efter rundens afslutning. Forkert eller mangelfuld udfyldelse kan medføre
diskvalifikation og dermed tab af de point, som er opnået på diskvalifikationsdagen.
Tilmelding:
Sker via Golfbox.

MjølnerKnæjterne
Rækker – handicaps og spil:
Der spilles i 3 rækker.
A-rækken er for spillere med handicap fra +8 til 14,9 (Slagspil)
B-rækken er for spillere med handicap fra 15,0 til 21,9 (Stableford)
C-rækken er for spillere med handicap fra 22,0 til 54 (Stableford)
Præmier.
Årets Knæjt kåres i hver række. Derudover er der præmie til mindst de 3 bedste i hver
række.
Årets Knæjt udregnes efter de 8 bedste resultater i den række, hvor man har spillet
flest gange.
Skifter man fra én række til en anden i løbet af sæsonen, medtages de hidtil opnåede
resultater IKKE til den nye række. Rykker man tilbage til en række hvor man tidligere på
året har spillet, vil de tidligere opnåede resultater igen være tællende.
Man kan kun få præmie i én række.
I tilfælde af ligeplacering til årsresultatet er det laveste HCP ved sæsonafslutningen, der
afgør placeringerne.

