Välkomna till Teesdagsklubbens Betting Eclectic – 2019
Under Teesdagsklubbsäsongen 2019 kommer vi att förutom den vanliga tävlingen även lägga till ett
tävlingsmoment som vi kallat Betting Eclectic.
En vanlig Eclectic spelas över flera på varandra följande ronder och där bästa nettoresultat på varje
hål noteras efter hand som spelaren fått dem under någon av ronderna. Summan av dessa 18 bästa
hålresultat utgör totalresultatet.
Betting Electic är en form av Eclectic där spelaren fryser/säkrar eller ”bettar” på resultatet på valda
hål från aktuell rond. Dessa resultat ändras sedan inte under säsongen även om ett bättre resultat
uppnås i en senare rond. Notera att det inte är möjligt att i efterhand ångra sig och frysa äldre
resultat. Dvs. resultatet på de hål man inte ”bettar” på i aktuell rond är förverkade samtidigt med
efterföljande följande rond. (Bara för att vara tydlig: Med rond menar vi här Teesdagsklubbstävling)
Ett förtydligande: Efter sista ronden i september räknas resultatet, förutom från de redan ”bettade”
hålen, från senaste spelade rond. 2019 års Betting Eclectic börjar i och med Teedsagsklubbstävlingen
vecka 22 (2019-05-28)
Slutlig Betting Eclecticsegrare är den spelare som lyckats pricka in lägsta score över säsongen.
Så hur fungerar detta då rent praktiskt i Tessdagsklubbens regi?
1) Spela din rond i Teesdagsklubben som vanligt, fyll i scorekort i vanlig ordning och lämna in
resultatet som du brukar. (OBS!! Du behöver alltså inte notera något om eclectic på
scorekortet!)
2) Någon gång mellan onsdag och fredag den veckan som tävlingen spelats presenterar
sekretariatet en lista med rondens nettoresultat på hemsidan, på facebook och i
omklädningsrummet. (se exemplet nedan!)
3) Nu är det upp till var spelare som deltagit i veckans tävling att ”betta” på de resultat som
spelaren önskar. I nettoresultatlistan kommer det att framgå vilka hål som respektive
spelare redan har ”bettat” på och dessa går följaktligen inte att ”betta” på.
4) Man ”bettar” genom att senaste söndag kl 17:00 innevarande vecka skicka ett mail till
teesdagsklubben@gmail.com där man anger vilken vecka som avses och vilka hål man vill
”betta” på. Inga mail efter 17:00 söndag kommer att tas hänsyn till!
5) En lista med aktuell ställning kommer att publiceras i samband med följande veckas tävling.
Länkar till aktuell veckas nettoresultat, betting-mail och ställningen i eclectic finns på hemsidan.
Lycka till!
Teesdagsklubbens tävlingsledning

Exampel: Detta är ett exmpel på hur nettoresultatlistan kan se ut. Det är alltså nettoscorer för 2
tänkta spelare. De röda siffrorna i fet stil indikerar redan ”bettade” resultat.

