
Kontingent: 300 kr.  
  
Alle herrer over 18 år, med et spillehandikap på 42 og der  
under, som har betalt seniorkontingent for sæsonen. 

Kr. 300,00 pr. år. Indbetales til herreklubbens konto: 
Spar Bank Nord reg. nr. 9040 konto nr. 4574119346 
Husk navn og medlemsnummer.Husk navn og medlemsnummer.Husk navn og medlemsnummer.Husk navn og medlemsnummer.    
Beløbet bruges til præmier, tilskud til turene på fremmede 
baner samt Sverigesture.  
  

  

”Samme humør hele vejen rundtSamme humør hele vejen rundtSamme humør hele vejen rundtSamme humør hele vejen rundt!”!”!”!” 
 
 
HerreUdvalg:  Benny Runøe   -  nr. 1137 
   benny_runoe@hotmail.com 
   Tlf. 29 45 75 86 
 
   Kim Engelberth  -  nr. 429 
   kim@engelberth.dk 
   Tlf. 59 44 36 39 
    
   Steen Høj  -  nr. 29 
   s.hoej@mail.dk 
   Tlf. 21 70 93 56 
    
Hjælpere: Per Jørgensen & Jørgen Christensen   
 
Spisning:  
 
For at hjælpe klubbens cafeteria, skal mad altid bestilles før 
dagens runde startes !!! 

Introduktionsmøde 19/4 Introduktionsmøde 19/4 Introduktionsmøde 19/4 Introduktionsmøde 19/4     
kl. 20.00 i klubhuset.kl. 20.00 i klubhuset.kl. 20.00 i klubhuset.kl. 20.00 i klubhuset.    

    
1. runde i klubbens forårsturnering,1. runde i klubbens forårsturnering,1. runde i klubbens forårsturnering,1. runde i klubbens forårsturnering,    

    starter inden mødet !starter inden mødet !starter inden mødet !starter inden mødet !    
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Til klubbens Herrer !  
 
Torsdag er herredag, og en herlig ny sæson er på vej.  
 
Vi er klubben for alle herrer, der gerne vil mødes og hygge 
i social afslappet atmosfære om vores fælles passion: 
GOLF    
Vi har banereservation hver torsdag fra kl. 15.30 til 16.50.  
Ny regel: Ny regel: Ny regel: Ny regel: Ingen må blokere golfbox med mere end 3  
pladser, der skal altså på alle hold være plads til at nye 
medlemmer kan skrive sig på. Først på selve spilledagen 
må bolden fyldes op !!! 
Det er tilladt at spille hele torsdagen, når blot du spiller 
sammen med et andet medlem af HerreKlubben. Efter spil 
underskrives scorekort og afleveres i HerreKlubbens  
Postkasse i klubhuset.    
    
Sæsoninddeling:Sæsoninddeling:Sæsoninddeling:Sæsoninddeling:    
 
1. Periode: 
 19/04 -  21/06  
 
2. Periode: 
 16/08  -  18/10 
    
    
Vigtige datoer:Vigtige datoer:Vigtige datoer:Vigtige datoer:    
 
19/04:  Åbningsmatch og introduktionsmøde 
26/04:  Spil på fremmed bane 
24/05:  Besøg af Kalundborg 
28/06:  Afslutning 1. periode med gunstart / spisning 
16/08:  Opstart 2. periode 
21/08:  Besøg hos Kalundborg 
14-15/09 Sverige 2 dages tur !!!! NYT 
27/09:  Besøg af Dragsholm 
18/10:  Afslutning 2. periode med gunstart / spisning 

ForårsturneringForårsturneringForårsturneringForårsturnering    
 
19. april:   Forårsstart / Stableford og Intromøde 
26. april:   Stableford på fremmed bane (Odsherred ?) 
03. maj:   Stableford 
10. maj:   Slagspil 
17. maj:   Stableford 
24. maj:   Stableford med Kalundborg 
31. maj:   Stableford fremmed bane (Hedeland ?) 
07. juni:  Slagspil 
14. juni:  Stableford 
21. juni:  Gunstart og afslutning 
  
I alt 10 runder, hvoraf de 7 bedste runder tæller, således 
at der gives fra 20 til 1 point hver torsdag. Deltager flere 
end 20 spillere en torsdag får alle placeringer efter nr. 20  
-  1 point hver. Dobbeltpoint ved afslutningen 21/6. 
Præmier til de bedste sammenlagt, uddeles den 21/06 ved  
sæsonafslutningen.    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
Resultatformidling:Resultatformidling:Resultatformidling:Resultatformidling:    
For at øge spændingen og give overblik, vil vi igen i år  
fremlægge ugens resultater og stillinger på internettet. 
Link hertil vil kunne findes i Klubbens Forum. 
 
    
Sverigestur:Sverigestur:Sverigestur:Sverigestur:    
Foruden 2-dagesturen til Sverige, vil der sammen  med 
Holbæks Herrer, blive tilbudt en 1-dages tur til Sverige. 
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