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Interne turneringer i 2019 
 

1. Mesterskabsturnering 
I lighed med tidligere år kårer vi en 18-huls og en 9-huls klubmester på basis af de 10 bedste scorer 
opnået i de 24 mandagsturneringer der spilles på egen bane som anført på Spilleplanen. 

Mesterskabspoint beregnes således: 

18-huls spillere: 
Stableford scoren minus 26, deltagere med 27 point og derunder får 1 mesterskabspoint. 

9-huls spillerne: 
Stableford scoren minus 8, deltagere med 9 point og derunder får 1 mesterskabspoint. 

Stillingen kan løbende ses på hjemmesiden. 

2. KiK Mesterskabsturnering 
Sidste års vinder af KiK’s jubilæumsturnering, Mens Section har inviteret alle registrerede Klubber i 
Klubben til KiK Mesterskabsturnering onsdag den 7. august. 

Der spilles Greensome over 18 huller på Skoven - Sletten. Deltagerantallet er begrænset til 72 par og 
de er fordelt blandt KiK’erne på basis af de nominelle medlemstal. Det betyder at Seniorklubben kan 
stille med 10 par (parret kan være 2 damer, en dame og en herre eller 2 herrer). 

Der er præmier til de bedste par, men derudover får den vindende klub en vandrepokal samt retten til 
at arrangere næste års turnering. 
Prisen er 200 kr. pr. par og det er incl. en lun ret, der serveres i Restauranten, mens resultatet gøres 
op. 

De respektive klubber bestemmer selv hvorledes deltagerne udvælges. 

I Seniorklubben har vi valgt, at de 10 par udvælges på følgende måde (vi håber naturligvis, at der er 
mere end 10 par, der har lyst til at være med): 

De der ønsker at være med i en intern kvalifikation, skal melde sig til bestyrelsen som par (dvs. man 
bestemmer selv hvem man vil spille sammen med) senest den 8. juli. 

De 5 bedste scorer opnået i 8 spil over 18 huller på egen bane (fra 29. april til og med den 8. juli, dog 
ikke den 24. juni) er tællende. 

Kvalifikations point beregnes på samme måde som mesterskabs point. 

Parrets kvalifikations point er lig med summen af de 2 deltageres kvalifikations point. 

De 10 par der opnår flest kvalifikations point, repræsenterer Seniorklubben i KiK Mesterskabsturne-
ringen. 

Stillingen i kvalifikationen kan løbende følges på hjemmesiden. 


