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Rungsted Ugen 2018 
1. til 5. august (uge 31)

Onsdag 1. august - “Eagle Club Invitational” 

- Parturnering for et medlem og en gæst 
- Løbende start kl. 09.00 

- Matchfee: kr. 100/par  :  Greenfee: kr. 200/gæst 

Torsdag 2. august - Greensome Stableford 

- Greensome for par med to RGK-medlemmer 
- Løbende start kl. 09.00 

- Matchfee: kr. 100/par 

Fredag 3. august - Ægteskabsmatch (åben) 

- Foursome slagspil for ægtepar 
- Kvalifikation til hulspil lørdag (fire par går videre) 

- Løbende start kl. 09.30 

- Matchfee: kr. 700/par  :  Greenfee kr. 150/pers. 
- Festmiddag lørdag er inkl. i matchfee 

Lørdag 4. august - Ægteskabsmatch hulspil 

- Seminfinaler (hulspil) kl. 08.15 
- Finale (hulspil) kl. 13.15 

Lørdag 4. august - Slagspilsturnering (åben) 

- Slagspil med fuldt hcp. 

- Løbende start kl. 08.50 
- Matchfee: kr. 100  :  Greenfee kr. 325/pers. 

Lørdag 4. august - Festmiddag for ALLE 

- Velkomstdrink og lækker middag (kr. 300/pers) 

Søndag 5. august - Royal Unibrew Scramble 

- Scramble for hold af fire pers. 
- Gunstart kl. 09.00 

- Matchfee: kr. 100/hold 

TILMELDING I GOLFBOX 

Program



Onsdag 1. august - “Eagle Club Invitational” 
Par-turnering for RGKs medlemmer, som har 
mulighed for at invitere en gæst med og introducere 
klubben.  
Førstepræmien i turneringen er et års medlemskab i 
Eagle Club (indoor golfcenter i Kokkedal). 

Spilformen er en parturnering (fourball stableford) 
med fuldt hcp. 
Max hcp: D=29,7 og H=31,8 

Torsdag 2. august - Greensome Stableford 
Greensome for par bestående af to RGK-medlemmer. 
Max hcp: D=29,7 og H=31,8 

Fredag 3. august - Ægteskabsmatch (åben) 

Ægteskabsturneringen er for ægtepar eller 
samboende. Fredag er slagspilskvalifikation til 
semifinale og finale lørdag. 

Inkl. i matchfee´en er festmiddag lørdag aften. 
Spilformen er foursome slagspil med hcp. 
Max hcp: D=29,7 og H=31,8 (maks SPH 54 samlet) 

De fire bedste par kvalificerer sig til hulspil lørdag. 

Lørdag 4. august - Ægteskabsmatch hulspil 
Hulspil semifinaler for de bedste par i 
kvalifikationen. De to vindere spiller finale om 
eftermiddagen. Begge matcher spilles over 18 huller. 

Lørdag 4. august - Slagspilsturnering (åben) 
Åben slagspilsturnering med fuldt hcp (netto 
slagspil). Turneringen spilles i to rækker A og B. 
A: Op til hcp. 9,7 
B: Fra hcp. 9,8 

Lørdag 4. august - Festmiddag for ALLE 

ALLE Rungsted Ugens deltagere inviteres til 
festmiddag. 
Velkomstdrink og tre retters middag. 

Kr. 300/pers 

Søndag 5. august - Royal Unibrew Scramble 
Royal Unibrew sponserer traditionen tro Rungsted 
Ugens afslutningsturnering.  

Der spilles scramble slagspil med hcp. Holdet skal 
bestå af fire RGK-medlemmer.  
Tilmelding i GolfBox som hold. 

Tilmelding: 

Tilmelding til alle turneringer foretages i 
GolfBox.  

Der betales matchfee og evt. greenfee ved 
tilmelding.  

Scorekort: 

Registrering og udlevering af scorekort foretages 
i administrationen inden turneringen. 

Startlister: 

Startlister hænges op i administrationsgangen og 
på starterhusets tavle to dage før hver turnering. 

Præmier: 

Der er samlet præmieoverrækkelse efter Royal 
Scramble om søndag - forventeligt ca. 13.00.

Rungsted Golf Klub  -  Vestre Stationsvej 16, Rungsted Kyst 

rungstedgolfklub.dk  -  info@rungstedgolfklub.dk 

Betingelser for Rungsted Ugen 2018

http://rungstedgolfklub.dk
http://rungstedgolfklub.dk
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