BGK Damegruppa: TERMINLISTE 2016 Pr 04.04.17
Dato
26.04
02.05

Aktivitet/spilleform
Oppstartsmøte
Stableford

Bane
Klubbhuset
9 hull syd

09. 05

Texas Scramble
(1/2 spillehandikap)

9 hull syd

16.05

Stableford

18 hull syd

23.05

Stableford

30.05

Damegolf på Stjørdal

06.06

Slaggolf med fullt
spillehandikap
Damegolf på
Sommersætra
Pinkcup – Stableford
(startavgiften på kr
200 går uavkortet til
kreftforeningen –
støtte brystkreft)

18 hull nord
eller 18 hull
syd
9 hull
Stjørdal
18 hull syd

13.06
20.06

9 hull
Trondheim
18 hull syd
el 18 hull
nord

27.06

Fourball med fullt
spillehandikap

9 hull syd

11.07

Damegolf Stiklestad

01.08

Stableford

9 hull
Stiklestad
18 hull nord
eller 18 hull
syd

08.08

Texas Scramble
(1/2 spillehandikap)

18 hull nord

15.08

Damegolf på
Byneset.

9 hull syd

Merknader
På klubbhuset kl 18.30
Sesongåpning
Eclectic, rød tee, ikke
HPC-tellende
Alle prøver å få med en ”ny”
spiller.
Hvert lag består av to
spillere. Rød tee.
Eclectic, rød tee,
HPC-tellende
HPC-tellende. Longest drive
hull 12 og closest to pin hull
13 på nord.
Felles turnering med de
andre damegruppene
Eclectic, gul tee, ikke
HPC-tellende
Felles turnering med de
andre damegruppene
Åpen turnering – 3 klasser:
Klasse 1 – hpc 0-11,9
Klasse 2 – hpc 12,0 – 24,9
Klasse 3 – hpc 25,0 – 36,0
Shotgun kl 18 på Sør
Sommeravslutning med
tema ”Black and white”.
Grilling etterpå
To spillere per lag.
Fra gul tee.
Felles turnering med de
andre damegruppene
Rød tee, HPC-tellende.
Longest drive på hull 6 og
closest to pin hull 13 på
nord.
Hvert lag består av to
spillere. Minst tre tellende
utslag hver.
Felles turnering med de
andre damegruppene.
Shotgun kl 18. Eclectic, rød
tee, ikke HPC-tellende

Turneringsansvarlige
Alle
Ida og Inger
Johanne
Berit og Bente

Maye og
Martha
Inger Johanne
og Berit

Ida og Bente

Alle

Maye og
Martha

Inger Johanne
og Ida

Berit og Maye

Martha og Ida

22.08

3 køller -Stableford

9 hull syd

29.08

Stableford

9 hull syd

05.09

Flaggturnering

9 hull syd

08-10.
09
12.09

Dametur til Molde

19.09

Slaggolf med fullt
spillehandikap
Scramble - 3
mannslag

26.09

14.11

Damegolf Klæbu

Sesongavslutning

Eclectic, rød tee, ikke
HPC-tellende
Eclectic, gul tee, ikke
HPC-tellende
Rød tee. Ikke HPC-tellende.

9 hull Klæbu Felles turnering med de
andre damegruppene
9 hull syd
Eclectic, rød tee, ikke
HPC-tellende.
9 hull syd
Høstavslutning etterpå.
Tre spillere per lag. Spiller på
beste ballen, men eier av
ballen slår ikke neste slag.
Minst 2 tellende utslag hver.
Rød tee. Shotgun kl 17.00
Lutefiskaften

Bente og Berit
Inger Johanne
og Maye
Bente og
Martha

Inger Johanne
og Bente
Ida og Berit

Alle

Premiering til halvparten på hver turnering. Etter endt sesong kårer vi beste spiller gjennom
sesongen, ved at vi gir 5 poeng for 1 plass, 4 poeng for 2. plass, 3 poeng for 3. plass, 2 poeng
for 4. plass og 1 poeng for 5 plass for alle turneringene vi arrangerer. Det er også en
Eclectic-turnering hvor vi kårer den med færrest slag på Byneset Syd, ved at man gjennom
sesongen samler på den beste/laveste scoren på hvert hull. I tillegg kårer vi den ivrigste
spilleren, dvs den med flest oppmøter på dameturneringene (inkltur).
Vi viderefører samarbeid med damegruppene til Trondheim, Stjørdal, Stiklestad og Klæbu og
har felles dameturneringer en gang i måneden. Vi skal spille på alle fem banene, og vi starter
på Stjørdal 30. mai.
Forklaring til spilleformer:
Texas Scramble. Alle på laget slår ut. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige
baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde og
slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker
gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter
til neste hull.
Slaggolf med fullt spillehandikap: Det er en slagkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er
begrenset. Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har spilleren
ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).
Fra rundens totalscore trekkes fullt spillehandicap.
Fourball: To spillere per lag og spiller hver sin ball. Lagets beste resultat på hvert hull teller
(regel 30 og 31).

Flaggturnering: Det er en slagspillkonkurranse der et flagg plasseres der spillerens ball ligger
når hun har brukt sine slag (par + spillehandicap.). Hvis en deltager ikke har brukt alle sine
slag til og med det 9. hullet, fortsetter spillet på andre runden (10. hullet). Den som kommer
lengst vinner turneringen. Hvis en spiller med sitt siste slag slår out of bounds eller mister
ballen, settes flagget ned på det stedet hvor det siste slaget ble spilt fra.

