
HERREKLUBBEN 2022 

Information og aktivitetsoversigt for 2022 

SPILLEDAG: 

Tirsdag - Matchform i.h.t.  matchkalenderen (se særskilt opslag) 

TILMELDING: 

Tilmelding via golfbox (Betaling sker ved tilmeldingen, gerne inden 1 marts) 

Herreklubben har fortrinsret på 1. teested som følger: 

08.00-09.30 – deadline på Golfbox torsdag kl. 23.59 

14.30-17.30 – deadline på Golfbox torsdag kl. 23.59 

Uden for vores blokerede tider er man selvfølgelig velkommen til at bestille tid som man altid har gjort.  

Regler: 

Alm. golfregler – HUSK der må kun søges efter bolde i 2 min. 

HANDICAP: 

Max. 54 

ALDER: 

Min. 18 år 

KONTINGENT & MATCHFEE: 

Kr. 450,- for sæsonen 2022 (Særpris for 2022, Corona pris)  

Tilmelding forgår på Golfbox (Turneringen ”Tilmelding herreklub 2022”) og betaling ved tilmelding. 

Hulspils deltagelse er gratis i år (2022 Corona særpris) 

Indbetaling gerne inden den 1. marts 

Husk navn & medl.nr. ved indbetalingen. Når indbetalingen er registreret i herreklubben vil tilmelding via 

golfbox være mulig. 

Kontingentet dækker deltagelse i tirsdagsmatcherne og eclectic. 

BEMÆRK:  ECLECTIC KAN KUN SPILLES NÅR DER SPILLES 18 HULLER. 

Se opslag om eclectic regler på vores hjemmeside. 

 

MATCHFORM: 

Matchformen til tirsdagsmatcherne:  A-rk. B-rk. & C-rk. Samt 9-hullers rækken spiller stableford. 



 

RÆKKEINDDELING: 

18 huller: lige store rækker for A, B og C. 

9 hullers række 0-54 (Kan ændres, hvis der er mange der spiller 9 huller) 

HULSPIL: 

For at deltage i hulspilsturneringerne - single og par - skal du tilmelde dig på ”hulspilslisten” på golfbox og i 

2022 er deltagelsen i hulspil gratis (Kun 2022) 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

SÆRLIGE ARRANGEMENTER: 

09. april: Forslag! Herreklubs turnering med spisning og præmieuddeling og forsamling 

24. til 26. juni er der weekendtur, destinationen besluttes senere. 

12. juli spiller vi herredag på Næstved Golfklubs bane. Detaljer om tilmelding og aflevering af scorekort 

følger. 

5. august spiller vi fredagsmatch imod Sorø’s Herreklub i Sorø med start kl. 16.00 

19. august spiller vi venskabsmatch mod Sjöbo’s Herre i Sjöbo. Morgenmad kl.09.00/Gunstart 10.00 

28. oktober arrangeres endagstur til fremmed bane (arrangør Peter Harald) 

Tilmelding til disse arrangementer skal ske på golfbox når tiden sig nærmer. 

 

SPISEMATCH OG PRÆMIEUDDELING: 

Ca. en gang pr. måned (se matchkalenderen) arrangeres spisematch med fælles spisning efter en 18/9 

hullers match med gunstart. Matchtype og starttidspunkt fremgår af startlisten. 

Tilmelding senest SØNDAG KL. 23.59 før matchen, på golfbox. Tilmeldingen er bindende, da herreklubben 

har udgifter til mad etc.. EFTERANMELDELSE KAN IKKE ACCEPTERES. Startlisten kan ses på golfbox senest 

mandag. 

Efter spisning uddeles præmierne for den foregående måneds matcher. Der vil være gavekort til Golf 

Experten. til de tre bedst placerede i hver række, samt vinpræmier afhængigt af deltagerantallet i de 

enkelte rækker. Præmierne skal afhentes personligt. Uafhentede gavekort kan afhentes i sekretariatet, hos 

Linea, senest den 1. december, herefter fortabes retten til præmien, som tilfalder herreklubben. Evt. 

restanter kan ikke vinde præmie. 

 



SCOREKORT: 

Udfyldes tydeligt og korrekt med medlemsnummer, for- og efternavn, dato, hcp. (med decimal), antal 

tildelte slag og underskrift fra både spiller og markør, som begge skal være medlem af herreklubben.  

Resultaterne registreres i Golfbox af matchledelsen. 

Scorekort der ikke er udfyldt iht. ovennævnte vil ikke blive accepteret af matchledelsen. 

 

HERREKLUBBENS BESTYRELSE: 

Formand: 

Preben Madsen Tlf. 22650503  mail: prebenm@gmail.com  

Kasserer:   

Mads Bjørn Hansen Tlf. 40723031  mail: madsbjornhansen@gmail.com  

Matchleder: 

Flemming Lehnert Tlf. 29428203 Mail: f.lehnert@outlook.dk 

Jan Lemming Sørensen Tlf: 40809589  Mail: jls@sport.dk  

Stig Wagner  Tlf: 27289891  Mail: stigmw83@gmail.com   

Brian Thorvig  Tlf: 40566613  Mail: brian.thorvig@gmail.com 

Hulspilskoordinator: 

Jan Lemming Sørensen Tlf: 40809589  mail: jls@sport.dk   
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