
SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

HERREKLUBBEN 2022



Program 2022
Alle herrer, som er medlem af Sydsjællands Golfklub, som er fyldt eller fylder 18 år 
i indeværende år, kan deltage. Maks. hcp. for deltagelse er 50, men alle over 43 i 
hcp. spiller fra hcp. 43. Der spilles fra T57. Herredagen er en tællende turnering - dog 
med undtagelse af gunstarter hvor der spilles makker- eller holdturnering. I turneringen 
må en spiller opnå informationer om afstande ved at benytte udstyr, som alene måler 
afstande. Turneringsledelse: Steen Kraase og Henrik Lund. En bold må maks. have et 
samlet hcp. på 108.

Individuel turnering
M-række - 8,4 slagspil.
A-række 8,5 - 14,4 slagspil.
B-række 14,5 - 20,4 slagspil.
C-række 20,5 - 50 stableford.
Rækkeinddeling justeres den 1. maj, hvis der er behov for det.

Turneringsfee
For sæsonen inkl. eclecticturnering og tættest på kr. 550,- eller pr. gang kr. 50,-.

Præmiefordeling
A- B- og C-rækken, 3 præmier pr. række. M-række, 2 præmier.
Der er ”tættest på”, på alle par 3 huller samt 12. hul i andet slaget.
Månedsvindere, en præmie pr. række.

Eclecticturnering
Fra den 5. april til og med den 20. september.
Eclecticturneringen spilles i en brutto-række uden handicap. og i en A- og B-række.
For A- og B-række finder endelig rækkeinddeling sted den 1. maj.
Der spilles med 3/4 decimal hcp. i begge rækker.
Decimal hcp. pr. 31. august er gældende for slut udregningen.
Ved lige score er seneste hcp.regulering afgørende (sidst op taber - sidst ned vinder).
Spilleren er selv ansvarlig for sin score.
Markør skal være medlem af herreklubben.
Præmieoverrækkelse den 20. september.

Gunstart med fællesspisning 
Turneringsform: 4 pers. Am/Am holdturnering, Makker og ”Normann”. En ”Normann” 
er næsten som ”Gul Bold”. De 4 bedste stablefordscore af 5 mulige på hvert hul tæller 
til holdtes score. Spillernes score tæller på skift også for en ”blind 5. spiller”. Spilleren, 
hvis score også tæller til den 5. score mister retten til den 5. score hvis bolden slås Out 
of Bounds eller tabes i en vandhazard, men retten mistes kun på det pågældende hul.

Tilmelding til gunstarterne
Tilmelding på klubbens hjemmeside under turneringer eller på skærm i mellemgangen, 
tilmeldingsfrist senest på dagen kl. 12.00.
Spisning på gunstarter
Alle, som deltager i en gunstart, er automatisk tilmeldt denne dags spisning, har man 
ikke mulighed for at deltage i spisningen, skal man melde afbud til sekretariatet senest 
kl. 12.00 på dagen.



Gunstart 18 huller den første tirsdag i måneden
3. maj - 2. august. Scorekort udleveres i gården kl. 15.00 - Gunstart kl. 15.30 - Spisning 
ca. kl. 20.00.

Turneringsformen på sommerens gunstarter
29. marts Am/Am, mødetid kl. 14.30 - Gunstart kl. 15.00 - Spisning ca. kl. 19.30.
3. maj. Makker.
7. juni. Sthur Surprise holdsammensætning ved lodtrækning.
5. juli. Normann.
2. aug. Sthur Surprise II holdsammensætning ved lodtrækning.
6. sep. Hold, mødetid kl. 14.45 - Gunstart kl. 15.15 - Spisning ca. kl. 19.45.
20. sep. Proshoppokalen, mødetid kl. 14.30 - Gunstart kl. 15.00 - Spisning ca. kl. 19.30.
25. okt. Makkerturnering 9 huller, mødetid kl. 13.30 - Gunstart kl. 14.00.
Spisning ca. kl. 17.30. Præmieoverrækkelse for makkerturneringen.

Proshoppokalen
Den 20. september spilles der om Proshoppokalen.
Alle som har opnået en individuel 1. pl. i 1 af de 4 rækker, spiller om Proshoppokalen.
Alle andre spiller en sideløbende række. Der er gunstart og fællesspisning.
Præmieoverrækkelse for bl.a. eclecticturneringen.

Efterårsturnering
Fra tirsdag den 27. september til og med den 25. oktober spilles der en parturnering. 
Man vælger selv makker, turneringen afvikles som en 9 hullers stableford/fourball.
De 3 bedste runder ud af de 5 tirsdage er tællende.
Der spilles i 2 lige store rækker.
Der opsættes tilmeldingslister i slutningen af august.
Markøren skal være en af klubbens herrer.
Turneringsfee pr. par kr. 200,-.
Præmieoverrækkelse og spisning den 25. oktober.

Vinterturnering
Tirsdag den 1. november starter vinterturneringen.
Turneringspropositioner vil fremgå af opslagstavlen - ingen turneringsfee.

Betaling
1. Du kan betale til Herreklubbens konto 6060 4625172. Skriv medlemsnr. og navn!

Tak til Herreklubbens sponsorer
Ardagh Glass Holmegaard
Børge Jakobsen & Søn
Farvemessen Gulve & Gardiner
F10 forsikringsmægler
Proshoppen
Meny Østergade

Herreklubbens konto 6060 4625172


