GØR SOM 200 ANDRE HERRER !
*** Bliv medlem af en unik Herreklub ***

HVAD ER TGC
TGC er en rigtig god og yderst velfungerende privat ”klub i klubben”

HVEM STÅR BAG TGC
TGC ledes - styres - drives egenrådigt & med hård hånd af ”The Golf Father” Claus Rasmussen.
Dette være sig det praktiske – kedelige – sjove - krævende - økonomiske - plus det løse.
😊 Demokrati er en by i Rusland og Generalforsamling findes ikke 😊

FORMÅLET MED TGC
Er at få skabt et godt og rart socialt samvær og samlingssted - som man glæder sig til hver torsdag.
Samt ikke mindst et forum med masser af hygge på og udenfor golfbanen.
Ja ganske enkelt at få spillet en masse golf & møde en masse andre spændende personer / golfere.
Nedenfor kan du læse ”Alt” om TGC – samt hvorfor også netop DU skal blive medlem.
Et valg du næsten med garanti IKKE vil fortryde !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hvad er fordelen ved at være med i TGC.
Den er oplagt til dig som måske gerne vil have lidt mere aktiv gang i dit golf.
Samt ikke mindst en fantastisk mulighed for at møde en masse andre spændende personer , både på & udenfor
golfbanen.

Hvad kræver det at blive medlem i TGC.
Det kræver faktisk ikke ret meget ☺
Du skal blot være over 18 år samt være fuldtidsmedlem af Ledreborg Palace Golf Club
Dvs Flex medlemmer kan desværre IKKE blive medlem af TGC.

Hvad nu hvis jeg har et lidt højere Hcp.
Selv om du evt. har lidt højere Hcp (36-54) så er du meget velkommen til at blive medlem af TGC
Husk på ,at selv om du måske lige nu er ”Høj Hcp´er” - ja så har alle golfere været hvor du er nu.
Og at blive medlem i TGC - vil helt sikkert også være medvirkende til at du kommer til at gå ned i Hcp.

Se mere næste side . .

Hvornår Spiller TGC.
Vi spiller hver torsdag gennem hele 2022 sæsonen. Se komplet dato program på hjemmesiden under ”Spille Datoer”
Men for at alle skal have en fair chance for at få afviklet deres tællende Herredagsrunde , så er fredagen også i spil som
alternativ Herredag.
Men husk har du spillet torsdag - så er det helt automatisk den runde som bliver din tællende runde i TGC regi.
-

Hvornår starter TGC op i 2022
Der er Åbnings Gunstarts Match lørdag den 26.marts og så er der ellers dømt ugentligt Herre Golf & Hygge frem til
Afslutning Matchen lørdag den 5.november.

Hvordan booker man sig til / på en torsdag - fredag TGC runde.
Det fungerer på den nemme og simple måde at man blot selv booker sig ind på en start tid på GolfBox.
Du bestemmer selv om du ønsker at spille morgen-formiddag – middag – eftermiddag.
Det skal dog være på en start tid hvor der i forvejen er booket 1 eller flere andre TGC medlemmer.
Grunden til dette er nemlig at for at torsdagsrunden kan være tællende til TGC diverse turneringer så skal runden
være spillet sammen med 1 eller flere TGC medlemmer som markør.

Spiller du din TGC torsdag / fredag runde sammen med konen / kæresten / kammeraten
Dvs uden andre TGC medlemmer i bolden , så vil din score desværre IKKE kunne bruges i TGC regi.

Hvor skal mit scorekort afleveres når min TGC torsdag / fredag runde er spillet.
Det skal fysisk afleveres i TGC postkassen som hænger nede i underetagen i klubhuset
Dit scorekort skal afleveres samme dag som runden er spillet.
Dit scorekort skal selvfølgelig også være underskrevet af såvel markør som spiller.
Markøren skal også huske at skrive sit medlemsnummer på scorekortet !
Scorekort som ikke opfylder ovenstående vil IKKE blive godkendt ! og det samme gør sig gældende hvis du sender dit
scorekort som foto på sms eller e-mail (fordi du har glemt af få det afleveret i TGC postkassen).

Har TGC nogle fælles Gunstarts Matcher.
En gang om måneden (den sidste torsdag i måneden) har vi fælles Gunstarts Match med efterfølgende spisning og
præmie uddeling. Tilmelding til de månedlige Gunstarts Matcher skal du selv huske at gøre på GolfBox (golf.dk)
Du kan se datoerne for de 9 Gunstarts Matcher som vi har i 2022 på hjemmesiden under ”spille datoer”

Hvordan er TGC opdelt mht. spillerækker.
TGC er delt op i 4 spillerækker A-B-C-D og i 2022 vil spillerække inddelingen tage sig således ud;
• A – rækken
Hcp Plus
til
Hcp 9,9
• B – rækken
Hcp 10,0
til
Hcp 15,9
• C – rækken
Hcp 16,0
til
Hcp 21,9
• D – rækken
Hcp 22,0
til
Hcp 54,0
Der skiftes IKKE Spillerække i løbet af 2022 sæsonen.
Dvs. den række man starter i ved sin indmeldelse i TGC forbliver man i gennem hele 2022.
Dette uanset om man evt. spiller sig ned eller op i Hcp.
TVANGS SPILLERÆKKE OPRYKNING I B-C-D
Når ÅRETS Racing Liste 2022 opgøres – så vil de 4 Bedste i spillerækkerne B-C-D - komme til at rykke en række op til den
efterfølgende sæson.
Dette således at der ikke går for meget ”Præmie Spekulation” i at forblive i den samme række år efter år.
Se mere næste side . . .

Skal man afvikle sin TGC torsdag / fredag runde sammen med en fra samme Spillerække som man selv er i.
Om du afvikler din TGC runde samme med en fra A-B-C-D- rækken er helt underordnet.
På en normal torsdag er der ca. 100 -120 TGC medlemmer ude at spille , så her kan du bare booke dig ind på den start
tid som nu passer dig bedst.
Dvs du har helt frit valg om du spiller Morgen – Formiddag – Middag – Eftermiddag.
Og da der er så mange TGC medlemmer ude og spille om torsdagen, ja så vil du altid nemt kunne finde nogle at spille
med = Få afviklet din TGC runde.
Og ellers er der jo også muligheden at spille om fredagen , hvor der normalt også er ca 30 TGC Herrer ude & spille.

Hvordan kan jeg se om den tid jeg booker mig ind på er med andre TGC Medlemmer.
På TGC hjemmeside vil der være en medlems liste og denne kan være nyttig for dig som nyt medlem og som derfor
måske ikke endnu kender alle medlemmerne af TGC

Hvilket Tee sted (nr) spiller man fra i TGC.
Til de normale torsdag / fredag runder - som ikke er Gunstarts Matcher - kan du selv helt frit vælge om du vil spille fra
Tee 60 eller Tee 56.
Har du evt Hcp 8 eller derunder kan du også vælge at spille fra Tee 65
Men lad nu være at spille fra Tee 65 bare fordi det måske er ”smart og sejt”.
For husk på at der er rigtig mange andre TGC medlemmer på banen om torsdagen, og spiller du fra Tee 65 kan du ofte
godt komme til at ”skabe kø” = Knap så godt !. Så spil kun fra Tee # 65 hvis du har ”evnerne & spillet” til det. TAK !
Til alle de månedlige Gunstart Matcher er følgende gældende
A – række spillerne SKAL spille fra Tee # 60
B – C – D rækken spillerne kan frit vælge om de vil spille fra Tee 60 eller 56

Er TGC torsdag / fredag runder officielt tællende.
Ja alle TGC runder er officielt tællende !
Dvs man reguleres både ned & op i HcpTil de månedlige Gunstarts Matcher spilles der også med CBA (som det hed tidligere) og som nu er ændret til
PCC (Playing Conditions Calculation)

Hvad koster det at blive medlem af TGC.
Medlems fee for hele 2022 sæsonen er kr. 500,- som går til præmier – administration – udvikling af TGC m.m.
Medlems fee kr. 500,- skal du betale til.

•

Mobile Pay Box Nr. 8 8 8 1 R F

Når du laver din betaling af medlems fee til Mobile Pat Box nr 8 8 8 1 R F
så er det vigtigt at du skriver dit medlems nr 169 – xxxx på som ref.

Se mere næste side . . .

Håber denne info skrivelse har vakt din interesse i at blive medlem af TGC
Måske du nu sidder og har nogle tvivl spørgsmål. F.eks. hvilke turneringer har TGC osv. osv.
Er dette tilfældet – så vil du med garanti kunne finde svar på alle dine spørgsmål
samt få en masse nyttig information ved at gå ind på TGC Hjemmeside.
TGC hjemmesiden kommer du nemt ind på blot ved at

KLIKKE HER !
Vil du vide mere om TGC eller er der bare det mindste du er i tvivl om / usikker på
så er du selvfølgelig meget velkommen til at ringe eller e-maile til
Claus Rasmussen

E-mail : cr@lpgas.dk

Mobil 40 15 56 10

