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Nye vedtægter til december

Til december skal vi endnu engang ændre i ved-
tægterne. Denne gang er det Danmarks Idræts- 
Forbund der pålægger os at rette i vedtægterne. 

Sidste år blev de nye fleksmedlemskaber inføjet 
i klubbens vedtægter. Vedtægterne skal god-
kendes af DGU og DIF. Ad kategori 7 fik DIF til at 
hoppe lidt i stolen:

Ad kategori 7: Fleksmedlemmer modtager 
DGU-kort med anmærkning F. Fleksmedlemmer 
(greenfee medlemmer) har begrænset med-
lemskab, betaler ikke indskud, har ikke stem-
meret på generalforsamlingen. Har adgang 
til klubbens faciliteter, men ikke til klubbens 
arrangementer. Har ret til at spille greenfee på 
klubbens par-3 bane og 18 huls bane, men har 
ikke krav på rabatordninger på greenfeepriserne. 
Fleksmedlemmer har ikke krav på deltagelse i 
klubber i klubben.

Det er DIF’s holdning, at et medlem af en forening 
under DIF skal have stemmeret. Dette følger af 
DIF’s minimumsregler. Medindflydelse på for-
eningens virke - stemmeret - er en sådan absolut 
grundlæggende ret. Medlemmernes stemmeret 
er faktisk et af de elementer, der definerer for-
eningens status som forening.

DIF er dog blevet lidt mere ”fleksibel” og anser det 
nu for muligt at vægtede stemmerne forskelligt. 

Forslag kunne være én stemme for et fuldgyldigt  
medlem og f.eks. 1/2 stemme for et fleksmedlem. 
Et nærliggende bud kunne være 1/5 stemme, 
hvis  man ser på hvilket beløb medlemmet betaler 
i årligt kontingent, og bruger det som udgangs-
punkt i vægtning at stemmeretten.

Benny Jensen
Sekretariatschef

Sydsjællands Golfklub blev den 6. juni 1974 
tilmeldt Dansk Golf Union som klub nr. 42, og 
var dermed en af de seks nye klubber der blev 
stiftet dette år. Anlæggelsen af banen i Sydsjæl-

lands Golfklub blev lagt i hænderne på golfar-
kitekt Anders Amllion, som med støtte fra DGU´s 
banesagkyndige tegnede en ni hullers golfbane.

Klubben har 37 år på ”baggen”



SuperSeniors makkerturnering blev afviklet 
fredag den 3. juni 2011.

Igen, igen i godt vejr. En herlig dag med glade 
spillere og flotte scores.

Denne gang valgte vi selv vor medspiller, og 
mange valgte ægtefællen, som man egentlig ikke 
spiller sammen med særlig tit, .…og det gik rigtig 
godt.

Dagen sluttede som sædvanlig i restauranten, 
hvor samtlige indtog en velsmagende som-
mermenu: Kyllingsteg med nye kartofler, agurke-
salat og rabarberkompot.

Resultaterne fra 9-hulsturneringen:
Nr. 1: Eva Kjellander 15 point

SuperSenior

På 1. tee har SuperSeniorne taget opstilling til ære for fotografen

Resultater fra makkerturneringen:
Nr. 1 Karen og Claus Vahlkvist 43 point
Nr. 2 Birthe Stærsholm / Anders Sørensen 42 point
Nr. 3 Anette Hedegaard / John Larsen 40 point
Nr. 4 Nanna Jørgensen / Sv. Erik Larsen 39 point
Nr. 5 Kirsten Nedergaard / Erik Andersen 39 point

Tættest på par 3 hullerne:
Hul  1: Kaj Christiansen 1,30 m
Hul  6: Torben Olsen 4,03 m
Hul 10: Bodil Elkjær 3,48 m
Hul 16: Preben Mortensen 5,42 m

Med venlig hilsen
Ivan Mikkelsen



Max Bank Golf - Cup resultater fra finalerunden på Møn

Søndag den 5. juni blev der spillet finale i Max 
Bank Golf Cup i Møn Golfklub. Vejret og banen  
var i absolut fineste form. Vinderne i både A og B 
række var begge fra Næstved Golfklub og havde 
pæne scorer. 

Banen var ikke så nem, rough´en var høj og 
gjorde det svært for mange. Ligeledes var greens 
gjort hurtige, og med svære pindplaceringer var 
det ikke udfordringer spillerne manglede.

A-rækken
1. Gentlemen only ladies forbidden, Næstved 
GK: Markus Wellenberg, Simon Stryhn, Svend 
Holger Wellenberg og Tobias Johansen med 113 
point
2. Team Talisker, Sydsjællands GK: 1 Carsten 
Petersen, Andreas Holm. Jakob Kock og Claus 
Petersen med 107 point
3. Madsens Møgunger, Sydsjællands GK: 
Anders Petersen, Jakob Uhre, Rasmus Hougaard 
og Martin ”Albatros” Madsen med 106 point

B-rækken
1. Max Bank, Næstved GK: Christian Andersen, 
Henrik Hyldelund, Jesper Hågensen og Thomas 
Hyldelund med 108 point
2. Rønnede 1, Rønnede GK 107 point
3. Jaluanca, Næstved GK 103 point

Vinderne i A-rækken Vinderne i B-rækken

MAX BANK

2 0 1 1

T I L M E L D I N G :  
Tilmelding på opslået tilmeldingsliste i klubberne eller på GolfBox med holdnavn, navn og medlems
nummer på spillerne. Tilmelding og betaling senest den 8. maj, som herefter er bindende. 

Handicapbegrænsning: Maks. registreret hcp. på 37. Beregning af handicap sker med en 
reduktion til 7/8.

Turneringsfee: Kr. 1.200, pr. hold inkl. greenfee og bespisning. Der er kun poloshirt til finaledeltagere.

Udskiftning af spillere: Holdet kan indtil 30 min. før start udskifte spillere ved henvendelse til den 
aktuelle turneringsledelse. Efter kvalifikationsturneringen den 22. maj kan maks. to spillere udskiftes.
Udskiftning af spillere uden rimelig grund accepteres ikke.  

T U R N E R I N G S P R O P O S I T I O N E R :  
  Turneringen afvikles efter de af Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews sidst vedtagne regler 

samt de for dagen gældende lokale regler. Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee. 

  Turneringen afvikles som: Holdturnering med kvalifikationsrunde på de syv baner søndag den 
22. maj og finale i Møn Golfklub søndag den 5. juni.

  Holdturnering: 4 personer pr. hold  de tre bedste stablefordscore på hvert hul tæller til holdets 
samlede resultat. Holdene spiller delt i 2+2 både i kvalifikation og finale.

  I finalen spilles i to lige store rækker, beregnet efter holdets samlede handicap. I kvalifikationsrunden
spilles i en række. Der går 24 hold videre til finalen. Min. et hold fra hver klub. Alle 24 finalepladser 
fordeles efter antal tilmeldte hold fra hver klub.

Placering ved lige score: Bedst på banens sidste 9, 6, 3, 1 huller/hul  derefter lodtrækning. 

For sen ankomst: Et hold skal være repræsenteret med mindst to spillere under hele den fastsatte 
runde. En fraværende spiller kan slutte sig til sin partner mellem hullerne, men ikke under spillet af 
et hul. Stiller holdet op med kun to spillere, kan de ikke spille på samme bold, idet de skal udføre 
opgaven som markør på to forskellige bolde. Hvis holdet ikke står klar ved teestedet 5 minutter før 
start medfører dette 2 strafslag på først spillede hul. Golfbiler og caddier er ikke tilladt med mindre 
der foreligger en permanent tilladelse fra hjemmeklubben. Mobiltelefoner skal være slukket under 
spillet, ligesom brug af elektronisk udstyr som walkman og discman under spil ikke er tilladt.

  Det er tilladt at bruge elektronisk afstandsmåler, der kun kan måle afstand. Målere med indbygget 
måling af slope er ikke tilladt − uanset om man bruger den eller ej. Overtrædelse af brugen af en 
sådanne afstandsmåler med slope medfører diskvalifikation.

Afbrydelse af turneringen: Hvis turneringsledelsen skønner, at spil er umuligt eller uforsvarligt, 
kan turneringen afbrydes midlertidigt. Signal vil blive givet via officials/bilhorn. I tilfælde af torden
vejr er det enhver spillers ret at afbryde spillet. Genoptagelse af spillet må først ske efter turnerings
ledelsens tilladelse. Pågældende turneringsledelse kan eventuelt afkorte turneringen til 9 huller.

S Ø N D A G  D E N  2 2 .  M A J :  
  Fra kl. 7.30 registrering/udlevering af scorekort. Scorekort skal afhentes senest 20 minutter før 

start. Der serveres frokost efter kvalifikationsrunden.
  Præmier kvalifikation: Finalepladser.
  Finalepladser: Oplyses i klubberne 23. maj.

S Ø N D A G  D E N  5 .  J U N I :  
  Kl. 7.30 morgenmad i restauranten  scorekort, poloshirt og bordkort. Kl. 7.45 information. 

Holdene skal stå klar ved respektive teesteder kl. 8.25. Finale Gunstart kl. 8.30. Der serveres 
frokost efter finalerunden.
Præmier finale: Præmie til de 3 bedste hold i hver række og 4 “tættest på”.
Præmieoverrækkelse finale: Møn Golfklub ca. kl. 14.3015.00.

INVITATION TIL MEDLEMMER AF:
Trelleborg Golfklub, Næstved Golfklub, Møn Golfklub, Sorø Golfklub, 

Sydsjællands Golfklub, Rønnede Golfklub og Korsør Golfklub
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