
Pro-AM Turnering 2019  

 

 

 

 

Dato:  Fredag den 13. september 2019 

 

Dagens program: 08.00 Registrering og morgenbuffet i Ebeltoft Golf Club 

  09.00 Velkomst og briefing 

  10.00 Gunstart 

 

  Under turneringen vil der være forplejning ude på banen. Efter turneringen er 

  der præmieoverrækkelse og buffet i klubhuset. 

  Der er plads til 22 hold, så tilmeldingen sker efter først-til-mølle princippet. 

  Dog er seneste tilmelding den 1. juli 2019. 

 

Pris:  4.000 kr. + moms pr. hold. Prisen dækker turneringsfee, morgenbuffet, 

 forplejning på banen og buffet efter turneringen. Drikkevarer er inkluderet  

indtil præmieoverrækkelse starter. Depositum opkræves umiddelbart efter 

tilmelding. 

 

Deltagerkrav: Amatører med godkendt DGU-handicap (der spilles ud med maks. 

spillehandicap 36). Professionelle med gyldigt medlemskab af PGA. 

 

Turneringsform: 18 hullers holdturnering. Hvert hold består af en professionel og tre amatører. 

  Egen Pro kan vælges, alternativt sørger Ebeltoft Golf Club for en Pro. 

  Turneringsform er 7/8 handicap, og holdets 3 bedste scores på hvert hul  

  tæller til holdets samlede resultat. 

   

  Turneringen er IKKE regulerende. 

 

  Pro'erne spiller individuelt slagspil (tællende til PGA's rangliste). Amatørerne 

  spiller individuelt stableford. 

 

Matchproportioner: Royal & Ancient Golf Club og St. Andrews fastsatte regler samt de for dagen 

  gældende regler. 

 

Placering ved lige scores: Professionelle - individuelt: Sudden play off på 18. hul om 1. plads. Alle øvrige 

  placeringer deles. 

 

  Amatører - individuelt: Spiller med lavest HCP-indeks vinder. Derefter som 

  nedenstående hold. 

 

  Hold: Bedst på 9 huller, bedst på 6 lige huller, bedst på 3 lige huller, bedst på 

  sidste lige hul. Hvis stadig lige: lodtrækning. 



Pro-AM Turnering 2019  

 

 

 

 

Præmier:  Professionelle: Individuelle præmier som fordeles efter PGA's regler.  

  Præmiesum ved 18 tilmeldte hold er 35.000 kr. 

  Amatører: Individuelle præmier til de 5 bedste og holdpræmier til de 5 bedste 

  hold.  

  Hole in One hul 3: Professionelle og Amatører: Maleri fra Tina Sonnichsen. 

  Hole in One hul 9: Amatører: Flot præmie fra Søren Rolners golfshop. 

  Hole in One hul 15: Professionelle og Amatører: En GOLF fra Volkswagen i 

  Grenå. Perfekt til Golf. 

  Hole in One hul 17: Professionelle: Dansommer luksusophold, en uges ophold. 

     

Tilmelding:  Tilmelding kan ske både med og uden en Pro. Ved tilmelding uden Pro tildeler 

  turneringsudvalget holdet en Pro. 

  Tilmelding og betaling på 4.000 kr. + moms, skal ske senest den 1. juli  

  2019 til Ebeltoft Golf Club, Galgebakken 14, 8400 Ebeltoft. 

  Betaling skal ske samtidig ved overførsel til konto mrk. Pro-AM 2019 og  

  holdnavn. Reg.nr. 4920 + kontonr. 4920 558 593. 

 

Deltagernavn og DGU.nr. Senest den 15. august 2019 oplyses deltagernavn og DGU.nr. ved at sende 

mail til henrik_krogh@live.dk 

 Samtidig oplyses navn og DGU.nr. på holdets Pro. Hvis holdet ikke selv stiller 

med en Pro oplyses dette. 

 

Par 3 huller:  På alle Par 3 huller vil der være præmie til nærmest flaget til både  

  Professionelle og Amatører. 

 

Længste drive: På udvalgt hul vil der være længste drive for amatører M/K, samt Pro. 

 

Yderligere oplysninger: Kontakt Ebeltoft Golf Club på telefon 8891 3344 

 

Pro Am udvalg: Henrik Krogh, telefon 2220 7379 

  Poul Svendsen, telefon 2042 6122 

  Stephen Andersen, telefon 2398 0546 

  Flemming Schütt, telefon 6066 5934 

 

 

 


