
 

Gældende regler for 

Flying Ladies i 2021 

 

 

Deltagere:  Alle damer, der er fyldt 18 år og har mindst 49 i hcp. 

HCP-grupper: Inddeling sker i 4 grupper: 
 
  Gruppe A:  0-24,9 

Gruppe B: 25,0 – 29,9 
Gruppe C: 30,0 – 49,0  

                                          
                          Gruppe D – 9-hulsrække: hcp 0 – 49,0 

Ændrer ens handicap sig over en måned, foretages der op- og 
nedrykning ved hvert månedsskifte. 
 
Tilmelding til række D ( 9 huller) er bindende for hele 
sæsonen. 

 
Scorekort:  NB! Brug de maskinudskrevne scorekort fra Golfbox. 

Scorekort skal udfyldes korrekt med dato, navn, medlems-
nummer, hcp. og antal tildelte slag. 

  Scoren skal altid omregnes til stableford point. 
Markøren skal være gyldigt medlem af Flying Ladies, ellers er 
scorekortet ugyldigt. 
 
Det underskrevne scorekort lægges i Flying Ladies 
postkasse. 

 
EDS: For at deltage i præmierækken skal der ved hver 

tirsdagsmatch (9 og 18 huller) spilles EDS.  
Feltet EDS på scorekortet skal afkrydses. 

                                           
Månedspoint: De 10 bedste i hver gruppe får point således, at en: 

1. plads giver 10 point, 2. plads giver 9 point, 
3. plads giver 8 point o.s.v. 
 



Månedens 2 bedste 9 og 18 huls matcher er tællende for 
månedens resultat.   

 
Årets Flying Lady: Er den person, der gennem hele sæsonen har opnået flest 

point i række  A,B og C gennem hele sæsonen 
 
Eclectic:  Gælder kun ved 18 hullers match. 

Husk at notere resultat/dato i den fremlagte bog i 
omklædningsrummet. 
Regler for Eclectic kan ses på tavlen i damernes 
omklædningsrum. 

 
Månedsmiddag: Den sidste tirsdag i hver måned, er der fælles middag med 

præmieoverrækkelse for den pågældende måned (såfremt 
der ikke er andre aktiviteter den pågældende dag). Her vil der                      
være præmier til nr. 1, 2 og 3 i grupperne A, B og C. Og til nr 1 
og 2 i række D. 

 
De dage, hvor der alene spilles 9 huls turneringer, skal man 
for at opnå sin præmie være til stede til middagen om 
aftenen. 
 
Tilmelding til middagen skal altid være via Golfbox. 
Betaling sker ved tilmelding på Golfbox. 
 
Tilmelding er bindende.  
Sidste tilmeldingsdag og indbetalingsdag er fredagen før 
månedsmiddagen om tirsdagen !!!          

 
Uafhentede Tilfalder efter 30 dage Flying Ladies puljen. 
præmier:   
 
Samtykke: Ved indbetaling af kontingent til Flying Ladies accepteres 

brug af navn, mailadresse, telefonnumre og foto til brug i 
Dragør Golfklub og Dragør Golfklubs hjemmeside samt Flying 
Ladies Facebook side. 

 
 
 
Flying Ladies bestyrelsen 
 
 


