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Så er det tid til at finde ud af hvem der kan kalde sig SAl Individuel Mester i det næste 

års tid. 

De individuelle SAl-Mesterskaber afholdes: 

Sted: 	KFUM PARKEN, RISMARKSVÆNGET 11, 5200 ODENSE V. 

Tid: 	Søndag d. 29. August kl. 10.00 - 13.00 

Alle der er medlemmer af en forening under SAl, eller har et personligt medlemskab af 

SAl kan deltage. 

Vi spiller om medaljer og pokal, samt ekstra præmier, men det skal understreges, at 

mesterskaberne ikke er en del af Klub-/foreningsturneringen, så vi spiller ikke om point. 

Deltagerprisen er: 

Kr. 25 pr. deltager. 

Man kan betale på dagen, og der er ikke krav om tilmelding, så I kan blot møde op. 

Der vil være mulighed for at købe en øl eller vand på pladsen, mens man selv må 

medbringe evt. mad. 

PS. For at mindske hjemmebanefordelen for nogle spillere, vil banen blive spillet 

bagfra. 

Sponsorer for S.A.I. 
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SAl-mesteren 2021 
findes ved. 

Mesterskabsregler. 

Alle fremmødte deles op i grupper på 3 eller 4 personer. (som ved alm. Stævner) 

Alle spiller 2 runder på en 12 huls bane. Holdene findes ved lodtrækning inden start på stævnet. 

Efter de 2 runder er færdigspillet, findes 4 spillere der går i en finalerunde. 

De 4 spillere findes ved: 

Punkt i 

De 2 spillere der samlet har færrest slag på deres 2 runder gå videre. Har to spillere lige mange slag på 

de to runder, er det den spiller der har flest hole-in-one der går videre. Derefter flest i'nere o.s.v. 

Punkt 2.: 

Derudover går de 2 spillere der har den bedste enkeltrunde videre. Her gælder ved lighed samme 

regler som ovenfor, men der tælles kun hole-in-one o.s.v. på den bedste af de 2 runder. 

Hvis i af de spillere der har en bedste enkeltrunde, allerede er kvalificeret via bedste 2 runder, 

Punkt 1., går den med 3. bedste enkeltrunde videre til finalen o.s.v. 

Finalen 

De 4 spillere spiller én ekstra finalerunde. 

Her afgøres placeringen efter samme princip som ovenfor. 

Held og lykke til alle. Jeg håber I møder op. 

M.v.H.Lars Madsen 

SAl - Krolfafdelingen. 

Sponsorer for S.A.I. 
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