Praksis for

PARMATCHKLUBBEN
Hirtshals Golfklub
1. Parmatchklubben er en ”klub i klubben” under Hirtshals Golfklub, og alle medlemmer
skal være medlem af Hirtshals Golfklub.
2. Formålet med parmatchklubben er, at give par i Hirtshals Golfklub mulighed for at
spille golf med sin partner i matcher, hvor man spiller mod andre par med spilleformer, der er egnet til parmatch. Herigennem ønsker vi at give medlemmerne mulighed for under uhøjtidelige former at dyrke og videreudvikle klubbens sociale liv.
3. Parmatchklubben består af praktiske grunde og som hovedregel af op til 26 par. Et
par defineres som to personer, der er gift eller danner par i fast parforhold. Hvis én af
parret pga. sygdom, dødsfald eller anden årsag ikke længere kan deltage i parmatchklubbens arrangementer, kan en afløser indgå i en periode eller evt. permanent.
4. Hvis der til en match er tilmeldt færre end 26 par, kan der suppleres med medlemmer, først fra ventelisten, dernæst blandt Hirtshals Golfklubs øvrige medlemmer.
5. Kontingent og separat betaling for eventuelle udematcher og øvrige arrangementer
fastlægges af Parmatchklubbens bestyrelse.
6. Bestyrelsen fastsætter kontingentet én gang om året og meddelelse om betaling af
denne, udsendes via mail senest 6. januar. Der er deadline for indbetaling 1. februar.
7. Der arrangeres i perioden april – september én match pr. måned, 6 gange i alt, samt
en julematch i november.
8. I forbindelse med afslutningsmatchen i september, afholdes et årsmøde, hvor bestyrelsen kortfattet redegør for sæsonens forløb og økonomisk status.
Parmatchklubbens bestyrelse skal altid bestå af mindst to par eller 4 personer. Disse
vælges ved årets afslutningsmatch i september. Medlemmerne sidder i mindst 2 år.
9. Bestyrelsen må foretage ændringer og fortolkninger af Parmatchklubbens praksis.
10.Bestyrelsen ajourfører løbende ventelisten med par, der ønsker optagelse i Parmatchklubben. Optagelse på listen og oplysning om placering på denne sker ved henvendelse til bestyrelsen.
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Turneringsbetingelser i Parmatchklubben
a. Bestyrelsen har en vejledning i spilleform klar til hver match.
b. Man skal ikke tilmelde sig de enkelte matcher, men melde afbud ved matchen inden.
Man kan dog melde fra, senest mandag kl. 18.00 inden spilledag, via mail eller sms.
Holddannelse foregår ved lodtrækning gangen inden, der spilles.
c. Startlisten og matchbeskrivelse udsendes torsdag før spilledag via mail.
d. Alle matcher afsluttes med fælles spisning, til en pris der fastsættes af bestyrelsen.
e. Der spilles med eget handicap. Alle spillere skal have EGA-handicap eller klubhandicap.
f. Der spilles fra rød tee for damer og gul tee for herrer, med mindre andet er angivet i
matchbeskrivelsen.
g. Ved lige scores afgøres placeringen på grundlag af de generelle regler der til enhver
tid er gældende i Hirtshals golfklub. Dvs. bedst på de sidste 9 -, 6 -, 3 - og sidste hul og
endelig ved lodtrækning. Matchledelsen kan dog tilsidesætte denne regel, hvis særlige forhold taler herfor.
h. Ved uvarslet udeblivelse to gange i sæsonen ekskluderes parret. Ved uvarslet udeblivelse forstås at parret har tilmeldt sig en match, men ikke møder frem uden at have
fremsendt afbud.
Præmier
Der er præmier til alle matcher.
Afhængig af spilform gives der præmier til:
A. De tre bedste resultater.
B. Der er præmie til ”nærmest hullet” i et eller to slag. Bolden skal ligge på greenen.
C. Der er præmie til længste drive eller,-”tættest på snoren” for damer og for herrer.
Bolden skal ligge på fairway.
D. Ved birdies og eagles gives 2 bolde, (hvis det er markeret med en ring om scoren på
scorekortet)
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