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Onsdag er herredag
og en ny sæson er på vej

Det er herreklubbens overordnede mål, gennem golfturneringerne om ons-
dagen, at skabe et socialt hyggeligt samvær for klubbens herremedlem-
mer. Vi skal forsøge, at tiltrække så mange herrer til klubben som muligt, til 
gavn for både herreklubben og Holbæk Golfklub. Hvert enkelt herremed-
lem er derfor en vigtig ambassadør for herreklubben både på og uden for 
golfbanerne.

Klikedannelser er uønsket, prøv i løbet af året, at spille med så mange
forskellige medlemmer som muligt. Det vil også rart, hvis herreklubbens
medlemmer finder tid til, at sidde i restauranten efter de enkelte runder.
Det er hér vi lærer hinanden, bedre at kende.

Vi ses til sæsonstart den 5. april 2017
 
1. Hvem kan være medlem af herreklubben
Du skal være herre.
Medlem af Holbæk Golfklub.
Være fyldt 18 år.
Have et registreret handicap på maks. 37 tildelte slag.

2. Kontingent og betaling
Årskontingent Sæson:  
500 kroner inkluderer mad til alle Periodeafslutninger

Periode: 
200 kroner inkluderer mad til den gældende Periodeafslutning

Pingvin: 
40 kroner i betaling for deltagelse i dagens spil

Der opkræves intet ekstragebyr for deltagelse ved dagens match ved
periodeafslutninger.

Betaling skal finde sted senest 2. spilledag i perioden til enten Mogens
Jensen (tlf. 4010 2740) eller til konto reg. 2730 konto 5906603219. 
HUSK at angive Medl.nr. samt Navn.



STARTTIDER

Lodtrækning kl. 8.15 . Gunstart kl. 8.30 for alle rækker med start fra hul 
1og bagud ( 18-17…) under hensyntagen til evt. spillere på vej ind.
Juli er der lodtrækning kl. 7.45 for alle spillere. Gunstart kl 8.00
Scorekort til lodtrækning lægges på bordet senest 15 min. før start tiden.

Tidsreservation via Golfbox
April + maj og september tidsrummet 13.00 - 16.50
Juni + juli + august tidsrummet 14.00 - 17.50 
Der gives ikke dispensation fra at spille uden for nævnte tidsrum.

3. Matchformer
Der spilles i 3 rækker over 3 perioder med afslutningsturnering og -middag 
efter hver periode samt præmieoverrækkelse. Efter sidste periode er der 
generalforsamling.

Der er for hver periode en Order of Merit. Turneringen er tællende, og der 
reguleres efter de gældende HCP regler.

Se spilleplanen for 2017 på hjemmesiden holbakgolfklub.dk

4. Regel for deltagelse
Startlisten afkrydses før spilstart, og resultat skal noteres efter runden
på samme liste. HUSK altid at omregne Slagspilsscore til Stableford.

Scorekort skal udfyldes korrekt med: 
Navn, medl.nr., dato og tid. Turnering (onsdagsherrer) inkl. række og tur-
neringsform(slagspil/stableford). HCP og Spille HCP.

Markøren skal være medlem af onsdagsturneringen (evt. pingvin)

Mobiltelefonen skal være på lydløs på banen. Såfremt man af en eller an-
den grund venter et vigtigt opkald, skal dette oplyses til medspillerne ved 
starten af runden. Vi skal kraftigt opfordre til at telefonering holdes på et 
meget lavt niveau og at man selvfølgelig ikke forstyrrer medspillerne ved 
en eventuel vigtig samtale.

Tilmeldingsfrister skal overholdes.

De afleverede scorekort SKAL være udfyldt korrekt, og være letlæselige. 
Vi vil ikke længere acceptere ulæselige scorekort, hvor vi efterfølgende 



selv skal opsøge den korrekte information. Manglede underskrift udløser 
diskvalifikation. Man behøver ikke, at udfylde Stableford-pointene. Det er 
scoren på hvert hul der er afgørende. Finder vi ud af, at der er noteret et 
for lavt antal slag på et hul udløser det diskvalifikation, er scoren for høj, 
vil den noterede score være bindende. Vi anbefaler, at man ALTID printer 
sit scorekort fra Golfbox når man ankommer til klubhuset, så er alle ens 
informationer noteret på kortet (man må gerne huske, at tilføje A,B eller 
C for hvilken række man spiller i). Når scorekortet er smidt i herreklub-
bens kasse i Mulligan, kan kortet ikke længere ændres.

Hvis banen har en sådan beskaffenhed, at der skal spilles med oplæg
(vinterbaneregler), vil turneringen stadig være tællende, men handi-
cap-regulering vil ikke finde sted. Dette er bestemt efter information
fra DGU.

På gensyn til april - og husk, 
at onsdagsgolf altid spilles efter den gylden regel:

“Samme humør hele vejen rundt!”

Vel mødt Præsidiet

Mogens Netsø Jensen, 40 10 27 40 
Bo Engelberth, 23 80 40 36 
Brian Madsen, 31 71 92 42

Jan Floor, 60 35 43 49

Boldsponsor: 

Volvo Car turnering på Ledreborg Palace
Vi har alleredet booket Herreturnering den 9. juni på Ledreborg 
fra kl 14 og har 32 tider som du allerede nu skal gå ind på Golf-

box og booke dig til en pris på 200 kr - Greenfee og middag
Først til Mølle - Gerne tilmeldning start marts


