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Nyhedsbrev forår 2021

Formanden

Henrik Karlsen

Kære medlemmer
Så kom vi et stykke ind i 2021. Desværre har
COVID-19 endnu ikke sluppet sit tag i Danmark;
Men der er ved at være håb forude. Meget snart
åbner vores dejlige bane, og i takt med faldende
smittetal og øget vaccinering, håber vi på snarlig genåbning af hele landet. Så kan vi også få
afholdt vores udskudte generalforsamling 2020.

På den bagerste parkeringsplads har vi bygget
en carport langs den grønne maskinhal. Det har
derfor været nødvendigt at inddrage 9 parkeringspladser. Den nye carport skal bruges som
garage og opladningssted for de nye leasede
buggies vi snart får. Vi har øget antallet af buggies betragteligt.

Det er vigtigt at overholde COVID-19 restriktionerne. Restriktionerne kan ændres med kort
varsel, men i skrivende stund (17/3-21) er forsamlingsforbuddet max. 5 personer. Dog må
man være op til max 25 personer ved udendørs
træning og lignende. Ved træning vil dette blive
markeret på driving range, indspils- og puttinggreens, så max antallet ikke overskrides.

Vi har købt en ny boldmaskine! Den bliver opsat
hurtigst muligt. Maskinen har en betalingsløsning, så man køber bolde direkte ved maskinen.
Dog ikke med kontanter! Der vil dog stadig være
mulighed for at købe rabatordninger hos Claus
Thane i Proshoppen.

Med hensyn til Cafe Kilden må der kun ske salg
som ”take away”. Det vil således ikke være lovligt f.eks. at købe en øl for at drikke den på terrassen. Terrassen er en del at caféens serveringsområde. ”Take away” er ”take away”.
Generelt om COVID-19: Følg med i nyhederne,
hold afstand og god hygiejne med håndsprit mv.

Den nye boldmaskine sikrer at man kan få adgang til bolde på driving range uafhængigt af
Proshoppen, sekretariatets og Caféens åbningstider.
Aktivitetskalenderen for 2021 er opdateret og
kan ses på hjemmesiden.
HUSK at afhente bagmærker i sekretariatet inden sæsonstart.

Garant
Forsiden: På terrassen er fliserne renset og imprægneret og der er nye tilplantede blomsterkasser. Vi glæder os
til at kunne mødes på vores fine ”nye” terrasse efter runden - Tak til herreklubben og herreklubbens sponsorer!
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Her op til sæsonstart skal alle lige gøres opmærksomme på et par ændringer.
• Ændringer af Lokale Regler. godkendt af DGU
Se Lokale Regler. side 5
• Ændringer i forbindelse med tidsbestilling på tider med risiko for nattefrost. Når man booker en
tidlig starttid først og sidst på sæsonen popper
følgende advarsel op på GolfBox:
Banen, puttegreen og indspilsgreen er lukket
hvis der er frost i græsset! Hvis man har booket
en tid, hvor banen viser sig at være lukket på
grund af frost, har man mistet sin starttid og skal
booke en ny starttid. Booker man en tidlig starttid, skal man derfor være klar over, at man løber
en risiko for at starttiden bliver suspenderet. Da
vejret er uforudsigeligt, har vi ikke mulighed for
at advisere om denne form for banelukninger.
Det betyder at når banen åbnes efter frost, så er
det den, der på det tidspunkt har den bookede
tid, der har ret til at slå ud! Og derefter de fremadrettede bookinger.

Hvorfor? Vil mange sikkert spørge. Jo, med denne regel vil kun de der booker en tid i risikoperioden blive berørt af frosten. Hvis man rykkede
hele startrækken fra 1. booking og frem til baneåbning ville det gå ud over alle hele dagen. På
den her måde er evt. frostlukning ”kun” til ulempe for dem der har taget risikoen og booket en
tidlig start.
Vi håber – og forventer – at dette efterleves, så
der ikke opstår diskussion på 1. tee ved baneåbning. Og slet ikke en diskussion der tages med
greenkeeperpersonalet eller greenfee spillere.
Regler for tidsbestilling - Se side 4
Klubben har ansat Torben Godskesen som timelønnet greenkeeper. Torben Godskesen er som
bekendt også medlem af bestyrelsen, hvorfor
ansættelsen kun gælder de timer Torben Godskesen arbejder som greenkeeper. Det har således intet at gøre med de mange timer Torben
Godskesen også arbejder som bestyrelsesmedlem i sekretariatet og i bane/hus-udvalget.
PBV.
Henrik Karlsen

Her finder vi
altid en løsning
I Møns Bank kommer du aldrig til
at skulle passe ind i nogle kasser.
Vi behandler alle kunder ens –
simpelt hen ved at behandle dem
individuelt.
Kig ind og oplev, hvad en ægte
lokalbank kan gøre for dig:
•
•
•

Høj tilgængelighed.
Hurtig sagsbehandling.
Plus – Gratis Hverdag.

Vores fordelskoncept er enkelt at
forstå, ingen bindinger, men til
gengæld med masser af kontante
fordele. 50 aktier i banken – så
har du Gratis Hverdag og en lang
række andre fordele. Vi ses!
Lars Jørgensen
Filialdirektør
tlf. 5575 3001
laj@moensbank.dk
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Tidsbestilling
Der er tidsbestilling fra kl. 6.00 til og med kl. 19.52 i den periode, hvor banen er åben for spil. Der er
8 starttider i timen med minuttal: 00-07-15-22-30-37-45-52.
Spillere, uden forudbestilt spilletid, skal bestille og bekræfte en spilletid på en af touchskærmene
eller på GolfBox via Golf.dk, for at kunne benytte 18-hulsbane.
Bestilling af tider kan ske på følgende måder:
På GolfBox via Golf.dk
På en af touchskærmene
Ved telefonisk henvendelse til sekretariatet i åbningstiden
Ved bestilling skal klub- og medlemsnummer på alle spillere altid oplyses
Afbestilling af tid kan ske på GolfBox, på touchskærme eller telefonisk til sekretariatet inden for
åbningstiden. Sker afbestilling hjemmefra, så skal dette ske senest 1 time før den bookede tid. I
klubben kan tider afbestilles frem til 15 minutter før start.
Bestilte tider skal altid bekræftes
Senest 5 minutter før starttiden, skal den bestilte tid være bekræfte af én af spillerne i bolden.
Spillerne skal være klar ved 1. teested 5 minutter før starttid.
Er der pres på banen skal der fyldes op til 3- eller 4-bolde
For at udnytte banen bedst muligt vil sekretariatet, om nødvendigt, fylde boldene op til 3 eller 4
spillere. Man kan altså ikke reservere tid til f.eks. en 2-bold med den klausul, at der ikke kan sættes
flere spillere på bolden. Dette under hensyntagen til, at det samlede handicap pr. bold maksimalt
må være 108.
Risiko for nattefrost
Denne advarsel møder man hvis man vil booke en tidlig starttid først og sidst på sæsonen:
Banen, puttegreen og indspilsgreen er lukket hvis der er frost i græsset!
Hvis man har booket en tid, hvor banen viser sig at være lukket på grund af frost, har man mistet sin
starttid og skal booke en ny starttid.
Booker man en tidlig starttid, skal man derfor være klar over, at man løber en risiko for at starttiden
bliver suspenderet.
Da vejret er uforudsigeligt, har vi ikke mulighed for at advisere om denne form for banelukninger.

MEDING
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www.meding.dk
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E-mail:
sydsj-toem@sydsj-toem.dk
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4720 Præstø
Tlf. 55 99 14 12 . Fax 55 99 10 12

Lokale Regler
1. Banemarkeringer - Kan være pæle, plader eller afstribninger.
Hvid markering:
Out of bounds
Rød markering:
Strafområde
Blå markering:
Areal under reparation
Grøn top:
Område med spilleforbud
2. Plader, pæle og popup markeringer
Alle plader og pæle, der ikke markerer out of bounds, samt popup afstandsmarkeringer på banen,
behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1
3. Trærødder i fairway på 11. hul
Hvis en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, og
der er gene for boldens leje eller området for det tilsigtede sving fra synlige trærødder i fairway, skal
træets rødder behandles som areal under reparation med lempelse uden straf efter Regel 16.1b.
Men gene eksisterer ikke, hvis træets rødder kun er til gene for spillerens stance.
4. Træer med støttepæl er område med spilleforbud
Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på
eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse uden straf efter Regel 16.1f
Straf for overtrædelse af en lokalregel:
Hulspil: Tab af hul. Slagspil: 2 strafslag
5. Bold out of bounds eller mistet (E5)
Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of
bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted:
Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i
det generelle område og indtil to køllelængder inde på hullets fairway (eller klippet til fairwayhøjde eller
lavere), ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet.
Denne metode kan ikke anvendes på den oprindelige bold, hvis der er spillet en provisorisk.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel E-5: Generel straf efter Regel 14.7a.
NB: Broer og overgange over å og vandløb
Hvis bolden er i strafområdet på en bro eller overgang, herunder berører grænsen for strafområdet,
er der lempelse efter regler for strafområder:
a. Spille bolden, som den ligger, uden straf
b. Tage lempelse med ét strafslag efter Regel 17.1

Birkevænget 3 . Næstved . Tlf. 55 72 96 57
Se vores salgsbiler på www.benny-d.dk
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Nyt handicapsystem ny rating af banen
Flere har opdaget at de har fået et nyt handicap.
I første omgang bør man gå ind og se artiklen på
Golf.dk som forklarer de mest almindelige situationer hvor et handicap har ændret sig markant
Link: https://www.danskgolfunion.dk/ under
Handicap og regler tryk på ”Nyt handicapsystem
forklaret”

Banen har også fået en ny ratingen, med ny CR
og slope, og dertil nye konverteringstabeller.
Der er samtidig ændret på handicapnøgler på
banens sidste 9 huller
På 17. hul er ”herretee” tee 56, flyttet tilbage på
det ”gamle” teested, hermed er banen blevet
5730 meter, nyt navn tee 57.

Spil og indlever nye scores til systemet, og dit
handicap vil hurtigt tilpasse sig det korrekte niveau. Du bestemmer selv om en runde skal være
tællende

HVIDEVARESERVICE
HVIDEVARESERVICE
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260
Starthul
305 56
Scorekort
Spiller 1
Spiller
2
60
305
Række

Turnering
T60

T57
T56

T51

T48

3

15

310 290 250 250

4

13

320 295 275 250

4

11
9

4. Fyrrelunden

400 390 340 330

4

5

260 245

4

9
11

135 135 135 120

3

17

525 510 430 430

5

3

360 340 310 295

4

7

495 475 395 395

5

1

C 109
F 30595305

5. Egelunden
6. Pumpehuset

134 48
7. Nattergalen
149 51
8. Sletten 56
194
9. Kirsebærlunden
194 60

Par 4
Spiller 3
Hcp. Markør
9
T57
T56 T48

2520 2430 36
Ud 3015 2885 2515

N

165 145 120
125 115

3. Birkelunden

5

T60 T51 Slagsp.score

Par Nøgle Slag Score Pts. Score Pts. Score Pts. Score Pts.

C 72
2. Skovhjørnet
F 58

1. Håbet

Selvindtast EDS 51

Starttid

C 100
F 85
Runout
130 48
145 51
190 56
190 60

Ud

Bolde må ikke hentes på naboernes arealer - overtrædelse kan medføre bortvisning!

10. Botorp

125 125 105 105

3

18

11. Svanesøen

365 355 330 315

4

8

12. Albuen

250 250 225 225

4

14
16

13. Fladsåen

510 480 445 390

5

2

14. Søsvinget

325 315 280 275

4

12
14

15. Snesere Å

475 445 410 390

5

4
10

16. Hoves Allé

185 165 48
165 140

3

16
12

17. Kamelen

32051
385 360
320 280

4

10
4

18. Karpedammen 365 350 305 305

4

6

20

4
Ind

5690 5100
5105 4855 72
Total 6000 5730

Brutto

Slope

73,0
72,6

71,4
68,3
67,0
71,2
67,9
66,6
/80,0
/77,6
/72,0
78,0 /73,5
74,2
72,6
79,3

30

5

2805 2585 2425 36
Ind 2985 2845
Course rating H/D

1

2

3

Tildelte slag

56133 123
137
125
122
120
H/D 134
Tordenly
/145
/141
/132
/129
60131
Netto score
146
142
134
131

Spillerens underskrift

Markørens
underskrift
og nr.
Købstædernes
Forsikrings
Agentur
Kærgård & Voltzmann ApS
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Hulspil
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2

4
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1
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3 4
1 5
2

1

3

1 2
3 5
4
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reparation
Røde
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gene forpæ
sp
Hvide
5. Træer
Blå
markm
Skal mark
behan
Blå
skal tages
Markering

1

6

10

15

Islandsgade 28, 4690 Haslev
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Turneringsudvalget
Så ligger årets turneringer i klubregi klar, og kan
ses på klubbens hjemmeside og i GolfBox.
Der er ikke de store ændringer i forhold til de
senere år. Vi har justeret lidt hist og her. Bl.a.
planlægger vi, at A-rækken ofte spiller slagsspil
i stedet for stableford og så har vi ændret spilleformen i Generationsturneringen. I stedet for
greensome spiller vi nu en four-ball. Håbet er
naturligvis, at det vil tiltrække flere spillere (også
udefra) nu hvor man får mulighed for at spille
hele banen med sin egen bold.
Med hensyn til åbningsturneringen, så er den
planlagt til at blive afviklet den 11. april. Normalt
afvikles den med gunstart, men på grund af forsamlingsforbud og kun mulighed for take away i
restauranten afvikles den med løbende start fra
1. tee. Det har da heldigvis også nogle fordele.
Det er som om der er en lidt anden (og mere
rigtig?) turneringsstemning, når vi alle starter fra
samme tee. Derudover skal man sætte lidt mindre tid af til arrangementet, end hvis der havde
været tale om gunstart.

Hvorom alting er, så håber vi, at rigtig mange
har lyst til at deltage og få skudt den kommende
sæsonen godt i gang.
Den traditionelle Pinseturnering med Farvemessen som sponsor forventer vi at kunne afholde
med gunstart og efterfølgende frokost i restauranten.
Som deciderede nyheder kan nævnes, at der
arbejdes på at arrangere en Festturnering. Konceptet er kort fortalt, at vi starter med fælles
morgenmad derefter spilles en holdturnering efterfulgt af tapas style frokost og så festmiddag
på b-spis i Næstved. Se evt. yderligere information på thanegolf.dk/pro/am.
Derudover vil klubbens elitespillere arrangere
en turnering i weekenden den 7. og 8. august.
Konceptet er endnu ikke fastlagt, men det er
hensigten, at overskuddet fra turneringen går til
klubbens eliteafdeling. Så hvis du har lyst til at
outdrive en elitespiller eller blot opleve på tæt
hold, hvordan golf også kan spilles, så meld dig/

Vi har Danmarks
mest tilfredse
kunder for andet år
i traek

Det fastslår den mest anerkendte undersøgelse af danske banker, EPSI 2020.
Vil du også være tilfreds, så ring direkte
til mig på telefon 30 32 84 14 eller via mail
pst@sparkron.dk.

Per Stecher
Erhvervskundechef
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dit hold til turneringen. Og samtidig støtter du jo
klubbens elitearbejde.
Vi har også planer om at etablere en ranglisteturnering, der løber over hele sæsonen. Kort
fortalt så er tanken, at der spilles en turnering
hver weekend (fredag-søndag). Tilmelder man
sig en weekends turnering, så skal man i løbet
af weekenden spille 18 huller med markør og
melde resultatet ind. Efter hver runde får man
point efter ens placering i rækken. Det forventes, at man kan spille i følgende rækker: junior,
dame/herre, senior, veteran, superveteran. Der
spilles uden handicap.
Endelig vil vi gøre opmærksom på turneringen
Løbende Hulspil. Hulspil er en utrolig sjov spilleform. Specielt når der er noget at spille om. Så

meld dig til turneringen og prøv denne spilleform
af i praksis. En af de gode ting ved turneringen
er, at man selv bestemmer spilletidspunktet, så
det burde være til at få passet ind i en ellers
stram kalender. Vi håber på mange tilmeldte i
år, så vi kan have både A- og B-rækker.
Tilmelding til turneringerne kan som vanligt ske
via GolfBox eller på opslag i klubhuset. Sidste
frist for tilmelding vil normalt være onsdagen
inden turneringen således, at startlister kan offentliggøres i rimelig tid inden turneringen.
Afslutningsvis vil vi ønske alle en god sæson
med masser af sol - og kun regn om natten.
Morten Wulff
Turneringsudvalget

Støt klubbens sponsorer!
- de støtter os
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Turneringsplan
Nedenstående er en oversigt over de turneringer, som klubbens turneringsudvalg arrangerer/eller
hjælper til med at afvikle. Ud over disse turneringer arrangeres der turneringer af forskellige udvalg.

Dato
Dato

Turnering
Turnering

Bemærkninger
Bemærkninger

11. april
11. april

Nordisk Golfers – Åbningsturnering
Nordisk
Morten Golfers – Åbningsturnering
Morten

24. april
24. april

Elitepokalen
Elitepokalen

8. maj
8. maj

Danmarksturnering
Danmarksturnering

16. maj
16. maj

Sydsjælland Open
Sydsjælland
Open
U21 eliteturnering
U21 eliteturnering
Farvemessens Pinseturnering
Farvemessens Pinseturnering

Åben for klubbens medlemmer
Åben
for klubbens
medlemmer
A rækken
spiller slagsspil
A
spiller
slagsspil
B +rækken
C rækken
spiller
stableford
B
+
C
rækken
spiller
stableford
Løbende start fra 1. tee
Løbende start fra 1. tee
Single scratch-turnering for klubbens
Single
scratch-turnering
for klubbens
elitespillere
og alle, der ønsker
at deltage i
elitespillere
og
alle,
der
ønsker
at
deltage
en brutto slagspilsturnering. Løbende
starti
en
slagspilsturnering.
Løbende start
fra brutto
1. tee kl.
8.00
fra 1. tee kl. 8.00
Klubbens Veteraner spiller mod
Klubbens
Veteraner
spiller
mod – 9:00
Løbende start
fra 1. tee
kl. 8:00
Løbende start fra 1. tee kl. 8:00 – 9:00
Åben for alle elitespillere under 21 år
Åben
for start
alle elitespillere
Løbende
fra 1. og 10.under
tee. 21 år
Løbende start fra 1. og 10. tee.
Åben for klubbens medlemmer + gæster
Åben
for klubbens
medlemmer + gæster
A rækken
spiller slagsspil
A
spiller
slagsspil
B +rækken
C rækken
spiller
stableford
B
+
C
rækken
spiller
stableford
Gunstart kl. 9.00
Gunstart kl. 9.00
Turnering over 3 dage, hvor der spilles én
Turnering
over3 3baner.
dage,Der
hvorspilles
der spilles
én
runde på alle
i
runde
på allefredag.
3 baner. Der spilles i
Sydsjælland
Sydsjælland fredag.

24. maj
24. maj

28. – 30. maj
28. – 30. maj

3 baner – Camp Adventure
3(Rønnede,
baner – Camp
Adventure
Næstved
og
(Rønnede,
Næstved
og
Sydsjælland)
Sydsjælland)

5. juni
5. juni

Elitepokalen
Elitepokalen

6. juni
6. juni

World Amateur Golfers
World
Amateur
GolfersGolfresort
Landsfinale
på Lübker
Landsfinale
påiLübker
Verdensfinale
MexicoGolfresort
Verdensfinale i Mexico
Am/Am
Am/Am

12. – 13. juni
12. – 13. juni
19. – 20. juni
19. – 20. juni
26. – 27. juni
26. – 27. juni
10. juli
10. juli

1. august
1. august
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Single scratch-turnering for klubbens
Single
scratch-turnering
for klubbens
elitespillere
og alle, der ønsker
at deltage i
elitespillere
og
alle,
der
ønsker
at
deltage
en brutto slagspilsturnering. Løbende
starti
en
slagspilsturnering.
Løbende start
fra brutto
1. tee kl.
8.00
fra 1. tee kl. 8.00
Åben for alle – maks. hcp. 36
Åben
for alle – maks.
hcp. i36
Slagspilsturnering
(single)
5 rækker
Slagspilsturnering (single) i 5 rækker

Holdturnering – Stableford
Holdturnering
Stableford
Lørdag løbende– start
fra 1. tee
Lørdag
løbende
start
fra
Søndag gunstart kl. 9.00 1. tee
Søndag gunstart kl. 9.00
Danmarksturnering
For spillere på klubbens elitehold
Danmarksturnering
For
spillere
på fra
klubbens
Løbende
start
1. tee elitehold
Løbende start fra 1. tee
Seniorturnering – DGU
Dansk Golfunion arrangerer turnering for
Seniorturnering – DGU
Dansk
arrangerer turnering for
landetsGolfunion
mid-age/senior/veteran-spillere
landets mid-age/senior/veteran-spillere
Elitepokalen
Single scratch-turnering for klubbens
Elitepokalen
Single
scratch-turnering
for klubbens
elitespillere
og alle, der ønsker
at deltage i
elitespillere
og
alle,
der
ønsker
at
deltage
en brutto slagsspilturnering. Løbende
starti
en
slagsspilturnering.
Løbende start
fra brutto
1. tee kl.
8.00
fra 1. tee kl. 8.00
World Amateur Golfers
Parturnering – slagspil
World
Amateur
Golfers
Parturnering
– slagspil
Championship Invitational - Race to
Championship
Invitational - Race to
Mexico
Mexico

Dato

Turnering

2. august
11. april

Claus Thane Pro/Am
Nordisk Golfers – Åbningsturnering
7. – 8. august Morten
Elite/Am

24.
15. april
august

Elitepokalen
Generationsturnering
(+ sideløbende række med
aldersforskel på minimum 15 år)

8.
21.maj
august

Danmarksturnering
Danmarksturnering

16.
28. maj
– 29.
august
24. maj

Sydsjælland
Open
Klubmesterskab
U21 eliteturnering
Farvemessens Pinseturnering

11.
september
28. – 30. maj

Festturnering

18. – 19.
5.
juni
september
2. oktober
6. juni

3 baner – Camp Adventure
(Rønnede, Næstved og
Sydsjælland)

Klubmesterskab
Elitepokalen
Løvfaldsturnering

Bemærkninger

Holdturnering – åben for alle
Åben
for klubbens medlemmer
Gunstart
AHoldturnering
rækken spiller slagsspil
BStødt
+ C rækken
spiller
klubbens
elitestableford
– overskuddet fra
Løbende
start
fra
1.
tee
turneringen går til klubbens elitehold
Single
scratch-turnering
for klubbens
Åben for
klubbens medlemmer
+ gæster
elitespillere
og
alle,
der
ønsker
at
deltage i
(skal ikke nødvendig spille i bold sammen)
en
brutto slagspilsturnering. Løbende start
Four-ball
fra
1. tee kl.
Gunstart
kl. 8.00
9.00
Klubbens
Veteraner
spiller
mod
For spillere på klubbens
elitehold
Løbende
start
fra
1.
tee
kl.
8:00
– 9:00
Løbende start fra 1. tee
Åben
elitespillere
under 21 år
Åben for
for alle
klubbens
medlemmer
Løbende
start fra 1. ogslagspil
10. tee.(brutto) +
Årgangsmesterskaber
Åben
for klubbens
medlemmer + gæster
kvalifikation
til hulspil
ALøbende
rækkenstart
spiller
fraslagsspil
1. tee
BHoldturnering
+ C rækken spiller
stableford
– åben
for alle
Gunstart
kl.
9.00
Efterfølgende festmiddag på b-spis i
Turnering
Næstved over 3 dage, hvor der spilles én
runde
på alle
3 baner. Der
spillesThanes
i
Yderligere
information
på Claus
Sydsjælland
hjemmeside.fredag.
Hulspil
Single scratch-turnering for klubbens
elitespillere og alle, der ønsker at deltage i
Holdturnering – med efterfølgende fest i
en brutto slagspilsturnering. Løbende start
klubbens restaurant.
fra 1. tee kl. 8.00
Åben for klubbens medlemmer + gæster.
Åben
for alle
– maks. hcp. 36
Gunstart
kl. 12.30
Slagspilsturnering (single) i 5 rækker

World Amateur Golfers
Landsfinale på Lübker Golfresort
Verdensfinale i Mexico
Bemærk ændringer i turneringsprogrammet kan forekomme.
12. – 13.ændringer
juni Am/Am
Holdturnering
– Stableford
Bemærk
i turneringsprogrammet
kan forekomme.
Turneringspropositioner
mv. vil fremgå af GolfBox
ligesom
tilmelding også
sker via GolfBox eller på
Lørdag
løbende
start
fra
1. tee
opslag
i klubben. Tilmelding
turneringer
åbnes normalt
4 uger
før
turneringen
ogeller
lukkes
Turneringspropositioner
mv.tilvilklubbens
fremgå af
GolfBox ligesom
tilmelding
også
sker
via
GolfBox
på
Søndag gunstart
kl. 9.00
4 dage inden turneringen. Det tilstræbes at udsende startlister
dagen efter,
der er lukket for tilmelopslag
i klubben.
Tilmelding til klubbens turneringer åbnes
normaltpå
4 uger
før turneringen
19. – 20.
juni Danmarksturnering
For spillere
klubbens
elitehold og
ding.
lukkes 4 dage inden turneringen. Det tilstræbes at udsende
startlister
dagen
efter, der er lukket
Løbende
start fra
1. tee
for
26.tilmelding.
– 27. juni Seniorturnering – DGU
Dansk Golfunion arrangerer turnering for
landets mid-age/senior/veteran-spillere
10. juli
Elitepokalen
Single scratch-turnering for klubbens
elitespillere og alle, der ønsker at deltage i
en brutto slagsspilturnering. Løbende start
fra 1. tee kl. 8.00
1. august
World Amateur Golfers
Parturnering – slagspil
Championship Invitational - Race to
Mexico
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Navne og telefoner
BESTYRELSEN
Henrik Karlsen
Formand
Rasmus K. Nielsen
Sekretær
Christian F. Sørensen
Kasserer
Jakob Mørch
Handicapudvalg
Sponsorudvalg
Torben Godskesen
Fraktioner
Bane-/Husudvalg
Frank Krüger
Eliteudvalg
Juniorudvalg
Regionsgolf
Turneringsudvalg
HANDICAPUDVALG
Jakob Mørch
Morten Wulff
Lars Urup
Benny Jensen

4060 0750

2036 3265
2343 4659
4138 6302
2124 2141

2343 4659
3254 0153
5577 3217
5576 1555

PR-/SPONSORUDVALG
Martin Thorsen
4044 7255
Benny Jensen
5576 1555
REGIONSGOLF
Frank Krüger

2124 2141

ELITEUDVALG
Frank Krüger
Claus Thane

2124 2141
5576 1575

BEGYNDERUDVALG
Erik van Acker
2182 3907
Jann Ole Karlsen
3054 4287
JUNIORUDVALG
Frank Krüger
Poul Mathiesen
Claus Thane

2124 2141
3056 0887
2420 0288

BANE-/HUSUDVALG
Torben Godskesen
Peter Jakobsen
Preben Thorsen
Henrik Thomsen
Henrik Gustafsson
Peter Ø. Pedersen
Niclas Mathiesen
Henrik Holm Hansen

4138 6302
4053 8832
5570 0161
2779 6715
2257 5407
5577 5866
2253 2311
5576 1555

TURNERINGSUDVALG
Morten Wulff
2683 0153
Henrik Holm Hansen 5576 1555
Leif Sønderstgård
2787 6476
Frank Krüger
2124 2141
Svend Erik Larsen
4013 1476
Anders Gammelgaard 2273 6607
John Rasmussen
4027 9919
Claus Pedersen
2874 4099
Poul Mathiesen
3056 0887
SENIORDAMER
Lene Grønborg
Jytte Møller Tarnow
Grethe Olsen
Conny Floridon
Marianne Ebbel
Bente Skov-Jensen
Vibs Neessen

2422 1311
2175 7003
2013 5556
2099 0071
2291 8605
2016 9771
4074 1362

EFTERMIDDAGSDAMER
Helle Bennebo
4082 5966
Annette Tofting
2273 3847
Helle Pedersen
2259 1407
Michaela Uldall Jensen 6037 2476
Lotte Sønderstgård
2566 7679
Dorte Olsen
2177 8516
TORSDAGSVETERANER
Jens Høg
2858 2668
John Birk Nielsen
5158 2687
Carsten Sillesen
2792 7574
John Nielsen
4049 9392
Henrik Porst
3066 6744
Esben Bak
6120 5649

HERREKLUBBEN
Bent Sthur
Leif Sønderstgård
Morten Langebæk
Steen Kraase
Henrik Holm Hansen
Henrik Lund
Benny Jensen

5572 1422
2761 4151
5991 4391
5573 8837
5576 1555
6160 5701
5576 1555

SUPER SENIOR
Lene Grønborg
2422 1311
Kirsten Berg Frederiksen 2941 1467
Palle Møller
2078 8246
Kaj Christiansen
4031 5758
Carl V. Rasmussen
4296 6834
BRIDGEKLUBBEN
Edvin Kaup
Inge Lovmand
Vibeke Galle
Alice og Kurt Nielsen
GREENKEEPERE
Henrik Holm Hansen
Bjarne Thomsen

5550 1531
3324 5313
5550 1531
5572 5608
5576 1555

VICEVÆRT
Koffi Adzima
CAFÉEN
Anders Nordahl

5379 0067

TRÆNER/PROSHOPPEN
Claus Thane
2420 0288
SEKRETARIATET
Camilla Holck-Clausen 5576 1555
Benny Jensen
REDAKTIONEN
Benny Jensen ansvh.

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup
Præstø Landevej 39 . Mogenstrup . 4700 Næstved
Sekretariat: Tlf.: 5576 1555
sekretariat@ssgm.dk . ssgm.dk

5576 1555

