ÅRETS ECLECTIC TURNERING 2022
Vil også til denne sæson bestå af 3 separate serier
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Dvs man har 10 spillerunder til at få lukket / "ringet" de 18 huller ind.
Dvs man har 13 spillerunder til at få lukket / "ringet" de 18 huller ind.
Dvs man har 10 spillerunder til at få lukket / "ringet" de 18 huller ind.

:

A - rækken vil kun have 9 spillerunder i Serie 1.
Dette da Åbnings Match spilles fra Tee # 56 som A-rækken ikke må ringe huller ind fra

VEDR SPILLEFORM
Præcis som i de sidste mange sæsoner , så spilles der også her i 2022 efter en NETTO total score , og dette gælder i alle 3 serier.

Eksempel
En spiller med Hcp Index 12,8 har opnået en Brutto Eclectic score på +6 (dvs 77 slag)
NETTO Eclectic scoren vil da blive flg : 77 - [12,8* (128/113) + (71,8-71) /2] = 69,35

NETTO total scoren vil være afgørende for dels placeringen på Eclectic "Leaderboardet" og præmie rækken.
Alle 18 huller SKAL selvfølgelig være lukket af/ringet ind for at man kan komme i betragtning til evt præmie.
BEMÆRK ! .. at ved evt. lige NETTO total score vinder den med det HØJESTE Hcp Index.

HUSK OGSÅ AT
Når der er "ringet ind" på scorekortet - så fanger bordet og hullet er definitivt lukket af. Ringer man en "Streg" ind bliver den noteret som en 99´er
"Lukket af" betyder , at selv om du evt senere laver en bedre (lavere) slag score - ja så er det bare bad luck at du allerede tidligere har lukket hullet af.

VIGTIG INFO HVIS DU ER A - RÆKKE SPILLER !
A - række spillerne kan IKKE ringe et eller flere huller ind på Eclectic hvis de har afviklet runden fra Tee 56
Dvs er man A - række spiller og ønsker at ringe ind på Eclectic så SKAL runden være afviklet fra enten Tee 60 eller 65
NB ! B - C - D - rækkens spillere kan selvfølgelig godt "Ringe Ind" selv om de evt har spillet fra Tee 56
Læs mere på næste side …

Vi bliver alle ældre & husker måske ikke så godt som vi gjorde i 2021
Og der er også kommet lidt nye TGC / Herreklubsmedlemmer til denne 2022 sæson

Så derfor genopfrisker vi lige detaljerne vedr "ECLECTIC . . . Lav den perfekte runde golf !
Hver torsdag / fredag når man har været ude og spille sin Herredagsrunde kan man udvælge de huller som man selv mener er gået godt
(og her menes der BRUTTO slag du har brugt , og altså ikke om du har fået 0-1-2-3 stableford point på hullet)
De huller man så ønsker skal bruges til sin ECLECTIC "ringer man ind" på sit scorekort.
Dette gøres ved at man sætter en ring omkring selve HUL NUMMERET = Dvs yderst til venstre på scorekortet.
BEMÆRK at hvis du "Ringer ind" andre steder end HUL NUMMERET - så vil din Indringning IKKE blive godtaget !
Indringning må meget gerne ske med en KUGLEPEN , således det er TYDELIGT hvilket hul nummer der skal indringes !

OG MAN KAN SELVFØLGELIG KUN "RINGE" ET HUL IND ÉN GANG !
Dvs har man f.eks efter en Herredags runde valgt at "ringe" Hul # 1 ind med en Par (5 slag) , ja så fanger bordet ! ! !
Dvs selv om du evt senere skulle få lavet en Birdie (4 slag) eller måske endda en Eagle (3 slag)
Ja så kan den Par du valgte at "Ringe Ind" tidligere IKKE ændres !

HUSK OGSÅ PÅ AT …
De 3 Eclectic Serier spilles efter samme række inddeling (A-B-C-D) som i stableford turneringen
Så hvor A-rækkens spillere primært går efter at "Ringe" Birdy´s ind til deres Eclectic - så vil man i B-C-D - rækken nok komme langt
hvis man måske "kun" går efter at "Ringe" Par ind til sin Eclectic runde.

Spørgsmålet er , hvor længe tør man vente med at begynde med at udvælge / "ringe huller" ind ???
. . . og JA … sjusk & sløseri bliver også straffet her i 2022 sæsonen ! (same as always)
Såfremt man "Ringer" et hul ind som man i forvejen allerede har lukket af (Ringet ind) ja så udløser det en straf !
For det er nemlig ren og skær sjusk / sløset at man ikke selv lige har styr på hvilke huller man mangler at få lukket af (Ringet ind)
og det får så den konsekvens at man får en straf i form af en "Rød Lampe" som vil blive tændt på sin Eclectic oversigt
En "Rød Lampe" indebærer at der vil komme et straf tillæg på 0,2 for hver "Rød Lampe" man nu har fået "tændt" på sin Eclectic
Dvs har man opnået en NETTO score på f.eks 69,85 og har 4 "Røde Lamper" så vil NETTO scoren blive tillagt 4 x 0,20 = TOTAL 70,65

Så vil du undgå straf tilæg - så HUSK at checke at det eller de huller du nu vælger at "ringe ind" - IKKE allerede er "Lukket af"

