Praktiske oplysninger for HCA-G3 i perioden 1. april 2020 – 30. september 2020
HCA– G3 er en klub i H.C. Andersen Golfklub for medlemmer, som er ophørt på arbejdsmarkedet
eller tæt på ophørt på arbejdsmarkedet.
H.C. Andersen Golfklubs Grå Golfere, HCA - G3, spiller hver onsdag i ovennævnte periode.
Ønsker du at spille 18 huller:
Mødetid senest kl. 8.30, hvor man skal have trukket scorekort. Der foretages dernæst lodtrækning
om holddannelsen, så vi er klar til at spille fra kl. 8.45. Der er ”baglæns gunstart”.
Ønsker du at spille 9 huller:
Mødetid senest kl. 10.15, hvor man skal have trukket sit scorekort. Der foretages lodtrækning om
holddannelsen, og umiddelbart efter startes der fra hul 1 eller hul 10. Det forudsætter dog, at
spillerne på hul 9 er fra HCA-G3 og at ingen af disse spillere har deres bold liggende på green. Er
spillerne på hul 9 ikke fra HCA-G3, følges den normale procedure for start på hul 10.

Det tilstræbes, at alle har afsluttet spillerunden senest kl. 13.30.
Når runden er færdigspillet, skal spiller og markør færdiggøre scorekortene med sammentælling,
underskrift af spiller og markør (husk medlemsnummer) og aflevere det til dagens matchleder, som
meget strategisk befinder sig på hul 19. Derefter kan man selv vurdere om det er udstyret - eller
halsen - som trænger mest til kærlig pleje.
Når alle scorekort er afleveret til dagens matchledere, findes de spillere, som har gjort sig fortjent til
at modtage præmier, og derefter foregår præmieuddelingen.
Bestyrelsen sørger for at indberette scorekortene på Golfbox.
Vi er alle ansvarlige for at sikre en god, livlig og behagelig tone imellem os.
Vort formål er: socialt samvær – godt kammeratskab – sammenhold og ikke mindst hygge.
Vi sørger for at følge rytmen på banen. Er du i tvivl, om du kan finde din bold, så tag en
provisorisk med. Primært går vi 3-bolde. Er der mange spillere går vi 4-bolde.
Enhver tvivl om regelfortolkning afgøres på hul 19!
Se i øvrigt vores turneringsplan på klubbens hjemmeside. I flg. planen kan der forekomme
ændringer fra ovenstående procedure. Dette informeres medlemmerne om.
Medlemskab af HCA-G3 koster kr. 300 som indbetales på konto 6860 0001129619
Undtagelsesvis kan man for 30 kr. pr. gang deltage, hvis man i øvrigt opfylder vores
medlemskriterier. Tilbuddet gælder også gæstespillere fra andre klubber.
Vel mødt og god fornøjelse!
Bestyrelsen
Ove Nielsen, Ruth & Torben Steenberg-Hansen, Susanne & Mogens Hansen, Mogens Bærholm,
Peter Bay

