HEROLD CUP 2017
Deltagere: Alle medlemmer af
Gentlemen’s Club (max 40 stk.)
Inddeling af hold:
Vallensbæk og
omegn vs Resten af verdenen
Sted:

Copenhagen Golf Center

Igen i år spiller vi den prestigefyldte HEROLD CUP som en match mellem VALLENSBÆK og RESTEN AF
VERDEN
Der spilles om pokalen som er udsat af Æresmedlem Henrik Herold. Matchen i år foregår i weekenden den 7.-8.
oktober 2017. Resten af Verden vandt i 2016, så mon ikke Vallensbæk sukker efter revanche.
Mødetid lørdag kl. 7.30. Under morgenmaden vil kaptajnerne Christian S. og Thomas D. præsentere hver deres
hold. Under morgenmaden vil de 2 kaptajner gå i tænkeboks og sætte hver deres hold. De hold der skal sættes, er
for lørdagens vedkommende: 10 best-ball. Om søndagen spiller vi traditionen tro singler i hulspil.
Efter afslutning af lørdagens matcher sammensætter kaptajnerne søndagens matcher som offentliggøres
umiddelbart efter. Efter søndagens matcher vil der være en lille frokost i form af 3 stk. smørrebrød, 1 øl og en lille
skarp til alle deltagerne. Søndag efter matchen vil pokal bliver overrakt til det vindende hold og en mindre individuel
præmie til deltagerne på vinderholdet.
Der spilles med 20 mand på hvert hold. 1 match´s starttid er begge dage kl. 08:30 på 1. Tee.

DET ER EN FORUDSÆTNING FOR DELTAGELSE, at man er i stand til at spille begge dage.
(kan du kun spille en af dagene, skriver du dit navn samt dag under ventelisten)
Tilmelding foregår ved at skrive sig på listen i klubhuset på Gentlemen Club tavlen, efter først til mølle princippet.
Tilmeldingslisten ophænges i klubhuset den 7. sept. 2017 og sidste frist for tilmelding er 2. oktober 2017
For deltagelsen i Herold Cup opkræves der kr. 50,00.- pr. deltager i matchfee, som betales til holdets kaptajn – som
betaler et samlet matchfee til matcheledelsen ved Thomas Dagnoli. Hver kaptajn skal således aflevere kr. 1.000,00.til Matchledelsen for at kunne stille sit hold til start – så husk kontanter eller overfør via Mobilepay 20 15 55 93.
Ved tilmelding skal det tydeligt fremgå hvilket postnummer man bor i, således vi kan sammensætte holdene efter de
20 der bor i Vallensbæk eller nærmest – og derfor spiller for VALLENSBÆK, medens de 20 resterende spillere
spiller for ”RESTEN AF VERDEN”.
Matchformen lørdag er 10 Best Ball om de første 10 point og singler søndag om 20 point. Der spilles med fuldt
handicap, forstået således at laveste handicap nulstilles og modstanderen har slag på de laveste handicapnøgler.
Der skal altså 15½ point til for at kunne hæve HEROLD pokalen som sejrherre.
Mvh Bestyrelsen i CGC Gentlemen’s Club

