Turneringer i Hedeland Golfklub i 2022
Turneringskalenderen kommer i 2022 til at få et gevaldigt løft, med en masse
sjove og anderledes turneringer fordelt udover
sæsonen.
Turneringerne kommer til at have fokus på det sociale aspekt ved golf, og tilbyder spilformer som tiltaler både erfarne golfspillere samt nye medlemmer.
9/4:

Race to Lydinge - Klubben åbningsturnering bliver i år sponsoreret af
Lydinge Resort.
1. pladsen i hver række er et gavekort for to personer til en greenfee,
overnatning og frokost på Lydinge Resort i Sverige.

29/4:

Natgolf i Hedeland - Kom ud og prøv at spille golf i mørke. Banen vil blive
markeret med lys som viser midten af fairway, greens samt hvor der er
bunkers.
Turneringen vil starte med fælles spisning, inden vi bevæger os ud på de 8
tilrettelagte huller.

27/5:

ECCO Days i Hedeland 1. runde (Foursome) - Et nyt koncept hvor der
afvikles små 9-hullers turneringer med fokus på det sociale i golf.
Turneringerne vil blive afviklet over 4 gange, og alle turneringsformerne er
baseret på holdturneringer.

Det er muligt både at tilmelde sig som hold og som individuel spiller, hvor
vi så finder et hold til dig.
24/6:

ECCO Days i Hedeland 2. runde (Scramble) - Turneringen spilles med hold af
4. Alle spillerne slår sit drive*, og holdet bliver derefter enige om hvilken
bold der ligger bedst. Herefter markeres bolden med en tee, og alle
spillere, slår fra dette sted. Sådan fortsætter spillet til bolden er i hul.
*(der skal som minimum vælges 2 drives pr. spiller)

Det er muligt både at tilmelde sig som hold og som individuel spiller, hvor
vi så finder et hold til dig.

4-10/7: Hedelandsugen - masser af spændende turneringer ugen igennem.
17/7:

Kønnenes kamp - En traditionsmatch i Hedeland Golfklub, hvor herrerne
spiller mod damerne.

22/7:

ECCO Days i Hedeland 3. runde (Fourball/Bestball) - En holdturnering hvor
hvert hold består af to spillere, holdes score er den bedste netto score på
hullet, altså den spiller som laver flest stableford point.

Det er muligt både at tilmelde sig som hold og som individuel spiller, hvor
vi så finder et hold til dig.
6/8:

World Amateur Golfers Championship - Igen i år er Hedeland en del af WAGC
som afvikles over flere turneringer i Danmark. Vinderne af hver række
kvalificerer sig til landsfinalen, hvor der spilles om at repræsentere Danmark
til finalen i Malaysia.

12/8:

ECCO Days i Hedeland 4. runde (Greensome) - En holdturnering hvor
hvert hold består af to spillere. Begge spillere slår ud på hullet, og den
bedste bold vælges. Den spiller hvis bold IKKE blev valgt, slår derefter
næste slag. Spillerne skiftes til at slå indtil bolden er i hul.

Det er muligt både at tilmelde sig som hold og som individuel spiller, hvor
vi så finder et hold til dig.
27-28/8: Klubmesterskab i slagspil - Klubmesterskaberne afvikles over hhv. 2 eller 3
runder over weekenden. Det åbne klubmesterskab for herrer afvikles over 2
runder om lørdagen og 1 runde om søndagen, mens det åbne
klubmesterskab for damer afvikles over 1 runde lørdag og 1 runde søndag.
Alle de aldersopdelte klubmesterskaber afvikles over 1 runde lørdag og
1 runde søndag.
18/9:

9-hullers efterårsturnering (mere info følger)

9/10:

Klubbens afslutningsturnering (mere info følger)

For yderligere info omkring de forskellige turneringer, se i golfbox.

