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Cleveland/Srixon	  Værløse	  Junior	  Open	  

Junior	  ranglisteturnering/	  10.	  august	  2018	  
	  	  
Værløse	  golfklub	  og	  Cleveland/	  Srixon	  har	  hermed	  fornøjelsen	  at	  byde	  landets	  juniorer	  til	  
rangliste-‐	  og	  juniorturnering.	  
	  
Deltagere:	  
A-‐række	  U21	  drenge	  	   	   Hcp:	  +8	  -‐	  6,9	   	   max	  24	  spillere	  
B-‐række	  U21	  drenge	  	   	   Hcp:	  	  7	  -‐	  15	   	   max	  24	  spillere	  
U21	  pigerække:	  	   	   Hcp	  +8	  -‐	  36	   	   max	  12	  spillere	  	  
U12	  blandet	  pige/	  drenge	  række:	  	   Hcp	  +8	  -‐	  36	  	   	   max	  12	  spillere	  
	  
Turneringsform:	  36	  hullers	  slagspil	  fra	  scratch	  ved	  2	  x	  18	  huller.	  U12	  spiller	  1	  x	  18	  huller.	  	  
	  
Spillere	  i	  U12	  skal	  stille	  med	  én	  voksenmarkør	  som	  vil	  være	  markør	  i	  bolde	  hvor	  ens	  barn	  ikke	  
spiller	  og	  kun	  for	  9	  huller.	  
	  
Turneringen	  er	  tællende	  til	  DGU’s	  ranglister.	  
	  
Præmier:	   	  Der	  vil	  være	  flotte	  præmier	  fra	  turneringssponsor	  Cleveland/	  Srixon	  

samt	  Værløse	  Proshop.	  
	  
Turneringsfee:	   400	  kr.	  pr.	  deltager,	  inkl.	  frokost	  (eksklusiv	  drikkevarer).	  	  
	  
Prøverunde:	  	   	  Tilmeldte	  spillere	  har	  mulighed	  for	  at	  spille	  én	  prøverunde	  i	  perioden	  	  	  

3.	  -‐	  9.-‐	  august	  uden	  beregning	  -‐	  hverdage	  hele	  dagen	  og	  lør/	  søn	  efter	  
kl.	  14.00.	  Spillere	  på	  prøverunden	  der	  ikke	  er	  tilmeldt	  turneringen	  
betaler	  normal	  greenfee.	  

	  
Tilmelding:	  	   	   Tilmelding	  og	  betaling	  sker	  via	  www.golfbox.dk	  
	   	   Tilmeldingsfrist	  er	  d.	  5.	  august	  kl.	  12.00	  
	  
Startsliste:	   	   Offentliggøres	  senest	  d.	  8.	  august	  klokken	  12.00.	  
	  
Turneringsledelse:	   I	  tilfælde	  af	  spørgsmål	  kan	  der	  rettes	  henvendelse	  til	  Turneringsleder	  

Erik	  Krzton,	  mobil.	  51	  72	  44	  15	  e-‐mail:	  erik@krzton.dk	  
	  
Wildcards:	  	   Værløse	  Golfklub	  har	  ret	  til	  at	  uddele	  op	  til	  8	  wildcards	  til	  turneringen.	  

Disse	  er	  en	  del	  af	  det	  samlede	  max	  antal	  deltagere.	  


