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Dameklubbens regelsæt 
 
Klubbens navn, hjemsted og formål 
Dameklubben – Skovbo Golfklub 
(Cvr.nr: 41174765) 
Dalbyvej 50 
4140 Borup 
 
Formålet med foreningen er at give damespillere i Skovbo mulighed for at spille med hinanden en 
gang om ugen. 
 
 
Medlemmer 
Alle damespillere er velkomne, der spilles dog med et max hcp på 48 og minimumsalder er 18 år. 
 
 
Kontingent 
Der betales et årligt kontingent, som p.t. er 500 kr. 
 
Hvis der ønskes/er behov for ændringer i kontingentstørrelsen, skal dette tages op som et punkt på 
årsmødet. 
 
Kontingentet skal dække driften af foreningen (f.eks. præmier og gaver til specielle anledninger). 
 
 
Årsmøde 
Årsmødet afholdes i januar måned. 
 
 
Bestyrelsen 
Består af formand, kasserer, matchkoordinator samt 2 menige medlemmer. 
 
Medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2-årig periode.  
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 
 
Sæsonen 
Strækker sig fra første uge i april til første uge i oktober. 
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Der er match hver onsdag og den 1. onsdag i måneden er der spisematch med præmieoverrækkelse 
for måneden før. 
 
Turneringen er kun for damer, og kun medlemmer af Skovbo Golfklub kan deltage i turneringen.  
 
Kvindelige gæster kan deltage, men kan ikke være markør. Herrer kan gå med som gæster, men 
heller ikke som markør. Det er kun medlemmer af dameklubben, der kan være markør. 
 
 
Spilleplan 
Bestyrelsen fastlægger matchprogram for hele sæsonen med skiftende spilleform, eclectic efter 
Dameklubbens egne regler samt evt. hulspilsmatch. 
 

• 9 eller 18 huller i hele perioden, på nær enkelte undtagelser (eks. Spisematch) 
 
 
Rækkeinddeling 
A række 
B række 
C række 
D række (9 huller – ikke hcp-regulerende) 
 
Der spilles eclectic hele sæsonen – dog i april og september kun på for-9. 
 
A-, B- og C-rækken er tællende til Order of Merit hele året og Eclectic (Eclectic dog kun for-9 i april 
og september). 
 
Rækkeinddeling vil ske 1. april og 1. juli 
 
 
Starttider 
Der er fortrinsret om formiddagen fra 9.00 til 10.20, og om eftermiddagen fra kl. 15.50 til 16.30. 
 
Kl. 8.45 trækkes der lod mellem de damer der har meldt sig på teetid kl. 9.00, 9.10 og 9.20 
Kl. 9.15 trækkes der lod mellem de damer, der har meldt sig på teetid kl. 9.30, 9.40 og 9.50 
Kl. 9.45 trækkes der lod mellem de damer, der har meldt sig på teetid kl. 10.00, 10.10 og 10.20 
Kl. 15.45 trækkes der lod mellem de damer, der har meldt sig på eftermiddagstiderne. 
 
Alle tilmeldinger sker i golfbox og der foretages lodtrækning ved starterhuset ovenfor 1. tee. 
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Konditionerne 
Skal for at ændres foreslås bestyrelsen skriftligt senest 3 uger før årsmødet og ændringen 
vedtages/forkastes med stemmeflertal af tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen kan i akutte 
tilfælde vedtage midlertidige beslutninger, indtil disse kan afklares ved medlemsmødet. 
 
 
Kassereren 
Aflægger regnskab godkendt og underskrevet af bestyrelsen på årsmødet.  
 
 
Ordensforskrifter 
Der gælder de samme som i Skovbo Golfklubs vedtægter. 
 
 
Spilleregler 
Følger Skovbo Golfklubs normale regler, gælder dog ikke Eclectic matchen. 
 
 

For øvrigt spiller vi golf for at more os!! 


