
 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL 
HERREKLUBBEN  

  



Er du Mand og klar til ”Herregolf”
I Hammel Golf Klub har vi tre officielle ”

Herreklubben 

Herreklubben er en ”Klub i Klubben”

Vi starter op den første tirsdag i april,
efterfølgende fælles middag og sæsonbriefing.

Åbningsturneringen er åben for alle 
også velkomne. Måske er det også noget for dig.

Tilmelding via GolfBox eller mail til herre@hammelgolfklub.dk

I sæsonen spilles der herrematch hver tirsdag fra og med april til midt i oktober 
juli måned.  

Der kan på de almindelige tirsdage spilles herre
medlemmer, som de eneste, booke starttider i 

Første tirsdag i hver måned er der månedsturnering med 
spisning og præmieoverrækkelse. 

Der spilles en turneringsform, hvor der gives point efter spillerens placering i hans aktuelle
point tages med, såfremt spilleren qua nyt handicap

I bestræbelserne på at give nye medlemmer af Herreklubben den optimale oplevelse, vil der efter behov 
være blokeret tid tirsdag eftermiddag, hvor nye går en runde med en eller

 

 

 

  

og klar til ”Herregolf”  

I Hammel Golf Klub har vi tre officielle ”Klubber i Klubben” – ” ”Dame”, ”Herre”  og ”Senior

”’ for Hammel Golf Klubs mandlige medlemmer. 

r op den første tirsdag i april, med en åbningsturnering over 12 huller (gunstart kl. 16.00) 
efterfølgende fælles middag og sæsonbriefing. 

 – så alle herrer der overvejer at blive medlem af Herreklubben er 
velkomne. Måske er det også noget for dig. 

herre@hammelgolfklub.dk 

herrematch hver tirsdag fra og med april til midt i oktober – bemærk der spilles også i 

e almindelige tirsdage spilles herrematch hele dagen, men i sæsonen kan
medlemmer, som de eneste, booke starttider i GolfBox fra kl. 14:30 til kl. 17:52.  

månedsturnering med gunstart fra kl. 16:00 med efterfølgende fælles 

turneringsform, hvor der gives point efter spillerens placering i hans aktuelle
, såfremt spilleren qua nyt handicap skifter række. 

I bestræbelserne på at give nye medlemmer af Herreklubben den optimale oplevelse, vil der efter behov 
være blokeret tid tirsdag eftermiddag, hvor nye går en runde med en eller flere fra Herreklubbens Bestyrelse.

 

Senior”.  

(gunstart kl. 16.00) og 

så alle herrer der overvejer at blive medlem af Herreklubben er 

bemærk der spilles også i 

match hele dagen, men i sæsonen kan Herreklubbens 

16:00 med efterfølgende fælles 

turneringsform, hvor der gives point efter spillerens placering i hans aktuelle række. Disse 

I bestræbelserne på at give nye medlemmer af Herreklubben den optimale oplevelse, vil der efter behov 
flere fra Herreklubbens Bestyrelse. 

 



Program for sæson 2019 

 
  

Dato Match Huller OoM Eclectic Gunstart 

2. april Opstartsturnering - Irish twosome 12     Ja 
9. april Tirsdagsturnering 9 Ja     
16. april Tirsdagsturnering 9 Ja     
23. april Tirsdagsturnering 18 Ja Ja   
30. april Tirsdagsturnering 18 Ja Ja   

            

7. maj Majturnering - Fourball hulspil 18     Ja 
14. maj Tirsdagsturnering 18 Ja Ja   
21. maj Tirsdagsturnering 18 Ja Ja   
28. maj Tirsdagsturnering 18 Ja Ja   

            

4. juni Juniturnering - Holdspil 18 Ja Ja Ja 
11. juni Tirsdagsturnering 18 Ja Ja   
18. juni Tirsdagsturnering 18 Ja Ja   
25. juni Udebanetur - Stensballegård - Holdspil 18 Ja   Ja 

            

2. juli Juliturnering - Mexican scramble 18     Ja 
9. juli Tirsdagsturnering 18 Ja Ja   
16. juli Tirsdagsturnering 18 Ja Ja   
23. juli Tirsdagsturnering 18 Ja Ja   
30. juli Tirsdagsturnering 18 Ja Ja   

            

6. august Augustturnering - Hulspil singles 18   Ja Ja 

13. august Tirsdagsturnering 18 Ja Ja   
20. august Tirsdagsturnering 18 Ja Ja   
27. august Tirsdagsturnering 18 Ja Ja   

            

3. september Septemberturnering - Holdspil 18 Ja Ja Ja 
7. september Lørdagsrunde - 3 X stableford 18 Ja Ja Ja 
10. september Tirsdagsturnering 18 Ja Ja   
17. september Tirsdagsturnering 9 Ja     
24. september Tirsdagsturnering 9 Ja     

            

1. oktober Oktoberturnering - Greensome stableford 12     Ja 
8. oktober Tirsdagsturnering 9 Ja     
15. oktober Tirsdagsturnering 9 Ja     
22. oktober Årsafslutning - Foursome hulspil 9     Ja 

 

 



Generelle betingelser 
 

 
 
Turneringsform 
 
I 2019 spiller vi atter en gennemgående OoM fra april til oktober og uden sommerferie. 
Vores altid spændende Eclectic turnering spilles fra april til september på alle tællende 18 hullers runder (jf. 
turneringsplanen). Alle 18 hullers runder spilles og registreres som EDS runder.  
 
Rækkeinddeling 2019 
 
A-rækken:  0 til 13,9 – Der spilles modificeret slagspil fra gul tee. (par + 5 slag) 
B-rækken: 14 til 20,9 – Der spilles Stableford fra gul tee. 
C-rækken: 21 til 54 – Der spilles Stableford fra gul tee. 
 
OBS – ved årsstart/afslutning og månedsturneringerne – gunstart – spilles der Stableford i alle tre rækker! 
Der vil som udgangspunkt være præmier til de 3 bedste i hver af de 3 rækker alle tirsdage, dog kan der ved 
særlige spilformer, eller andre tiltag være flere præmier. Præmierne overrækkes ved personligt fremmøde 
ved hver månedsturnering! 
 
Skulle man være forhindret i at deltage, i månedsturneringen og ligger til præmie, skal man give besked på 
forhånd til bestyrelsen, samt sørge for at træffe aftale med en medspiller, om at modtage præmier for en. 
 
 
 
Gældende Match på fremmed græs 2019: 
 
Bestyrelsen har igen i år landet en spændende aftale, denne gang går turen til Stensballegård GK. 
 
Matchen vil være tællende som en almindelig tirsdags OoM runde, men vil ikke indgå i Eclectic. Datoen for 
udebaneturen bliver for 2019: 
 

Tirsdag den 25.06 med gunstart kl. 16.00, og efterf ølgende spisning.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Order of Merit 
 
Turneringsformen for OoM 2019 spilles som de foregående år, hvor der tildeles pointene i forhold til 
spillernes placering i de aktuelle rækker og pointene tages med, såfremt spilleren qua nyt hcp., skifter 
række. I hver række tildeles der hver tirsdag point baseret på ens placering: 
 

1. plads: 100 point 
2. plads: 80 point 
3. plads: 70 point 
4. plads: 60 point 
5. plads: 50 point 
6. plads: 40 point 
7. plads: 30 point 
8. plads: 20 point 
9. plads: 10 point 

Øvrige placeringer: 5 point 
 

Dette betyder, at alle tildeles minimum 5 point uanset placering, når blot der foreligger et gyldigt scorekort. 
Der opnås dog ikke point for DQ, NS, NR, WD og lignende. 
 
Splitpoint 
 
Som tidligere, vil der ved ens score, på dagen, blive tildelt ”splitpoint”, altså slutter to eller flere spillere på 
samme score deles placeringernes point ligeligt iblandt dem. 
 
Eksempel 
 
3 spillere, i b-rækken, får alle 36 Stableford point og deler førstepladsen i OoM. 
Summen af de tre placeringer er: 100 + 80 + 70 = 250 
hver spiller tildeles derfor 250/3 = 83,33 
 
spillernes præmier på dagen, vil fortsat blive fordelt efter de gældende regler for rangering; de sidste 9 
huller, de sidste 6 huller osv. 
 
Man spiller hver tirsdag i den række, som ens dagsaktuelle handicap dikterer. Skifter man række undervejs i 
turneringen (op eller ned), beholder man sine point og indgår nu i OoM i den nye række. 
 
Årsvindere 
 
Findes i alle tre rækker. Man deltager i den række man senest har opnået point i. 
Skulle der opstå pointlighed imellem 2 eller flere spillere fra samme række, afgøres resultatet efter følgende 
rangorden: 1. deltagelse i flest turneringer, 2. flest 1. pladser, 3. flest 2. pladser, 4. flest 3. pladser, 5. herefter 
lodtrækning. 
 
I 2019 vil der i alt være 31 spilledage i Herreklubben og af dem er 25 tællende til OoM, samt de 19 tællende 
til Eclectic. De ikke-tællende, til OoM, er åbningsmatchen, årsafslutningsmatchen, samt 
månedsturneringerne for maj, juli, august og oktober. 
 
Månedsturneringer 
 
Månedsturneringerne afvikles med gunstart.  
 
I forbindelse med årsafslutningen i oktober vil der blive afholdt generalforsamling. Der vil til alle 
månedsturneringerne blive forsøgt at lave konkurrencer i konkurrencen. 
 
Eclectic turneringen 
 
I 2019 spiller vi igen en “slagspils” turnering i alle rækker – Eclectic – hvor det gælder om, at lukke det 
enkelte hul i den laveste mulige score. Og vi har igen den taktiske overvejelse med i form af, at du 
kan/skal “lukke” hullerne efterhånden som du mener, du har opnået bedste score på de enkelte huller. 
Huller der ikke er “lukket” efter sidste spillerunde den 10. september tælles som en dobbelt bogey! 
Man deltager i årets konkurrence i den række, hvori man er indplaceret efter runden 10. september. 
 

 



Kontingent 
 
Der betales 325 kr. for hele året ved sæsonstart. Dette giver ret til at bestille tider i GolfBox hver tirsdag 
eftermiddag, hvor tirsdagsherrerne har fortrinsret, og til at deltage i de månedlige gunstarter. 
Man bedes betale via netbank: Reg.nr: 6110 – Kontonr.: 9041002674 
  
I tilfælde af dette er helt umuligt, kan betalingen ske via greenfeeboksen eller direkte på kontoret. Husk altid, 
at angive navn og DGU-nr. 

 
Vi håber på den måde, at få registreret medlemmerne endnu hurtigere i år, så de uhindret kan bestille tider i 
GolfBox. 
 
Generalforsamling 
 
Generalforsamlingen i 2019 er fastsat til den 22. oktober. 
Der henvises i øvrigt til Hammel golfklubs hjemmeside, under Medlemmer/Herreklubben, hvor vi så vidt 
muligt vil holde medlemmerne orienteret om nyheder og ændringer. 
 
Med håbet om en rigtig god sæson 
Herreklubbens Bestyrelse 2019 
Carsten - Eddy - Kim – Thomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Thomas Kvistgaard Kock       Kim Damsgaard                   Eddy Thorndahl             Carsten Ekstrøm 



Du er altid velkommen til at kontakte b

• Herreklubben generelt 

• Turneringerne 

• Hjemmesiden 

• og alt andet  

E-mail til HGK Herreklubbens bestyrelse på: 

 

Formand Thomas Kvistgaard Kock –

Kasserer Eddy Thorndal – telefon 22 72 45 00 

Turneringsansvarlig Kim Damsgaard 

Bestyrelsesmedlem Carsten Ekstrøm 

 

 

Sagt om Golf Herreklub 

En klub er, trods alt, et sted hvortil en mand går
meget mere end kun et bespisningssted.
verdens vulgaritet, et betryggende fast punkt, ekkoet af 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjælp til turneringslederen. 
 
Da vi jo alle skriver med vores respektive “kragetæer”, så kan det fra tid til anden godt være svært at tyde 
scorekortet. Så please skriv tydeligt, både score og
tydeligt navn og medlemsnummer.  
 
Vi kan simpelthen ikke taste kort helt uden navn og nummer eller 
Når I retter en fejlscore, så sæt en streg over det forkerte og skriv det rigtige ved siden af 
svært f.eks., at se om det er et femtal rettet til et tretal
vi os ret til at vedkommende diskvalificeres
 
Ang. Eclectic, registreres dette klart og tydeligt på scorekortet, med en ring rundt om tallet og et stort E ud for 
hullet – man kan ikke indtelefonere eller maile 

e bestyrelsen i Herreklubben, med spørgsmål, forslag og kommentar

til HGK Herreklubbens bestyrelse på: herre@hammelgolfklub.dk 

– telefon 20 49 89 92  

telefon 22 72 45 00  

Turneringsansvarlig Kim Damsgaard – telefon 26 70 96 43  

Bestyrelsesmedlem Carsten Ekstrøm – telefon 61 20 42 03 

En klub er, trods alt, et sted hvortil en mand går for at få lov at være blandt sin egen slags.
meget mere end kun et bespisningssted. Den bør være et sted hvor man kan søge tilflugt fra den ydre 
verdens vulgaritet, et betryggende fast punkt, ekkoet af en mere civiliseret måde at leve.

Da vi jo alle skriver med vores respektive “kragetæer”, så kan det fra tid til anden godt være svært at tyde 
scorekortet. Så please skriv tydeligt, både score og hvem det enkelte scorekortet gælder for. Venligst 

 

Vi kan simpelthen ikke taste kort helt uden navn og nummer eller på baggrund af et enkelt
Når I retter en fejlscore, så sæt en streg over det forkerte og skriv det rigtige ved siden af 

er et femtal rettet til et tretal eller sekstal. Hvis vi ikke kan læse kortet, forbeholder 
diskvalificeres! 

dette klart og tydeligt på scorekortet, med en ring rundt om tallet og et stort E ud for 
ikke indtelefonere eller maile Eclectic scores efterfølgende! 

estyrelsen i Herreklubben, med spørgsmål, forslag og kommentarer 

at få lov at være blandt sin egen slags. En god klub er 
Den bør være et sted hvor man kan søge tilflugt fra den ydre 

måde at leve. 

Anthony Lejeune  

Da vi jo alle skriver med vores respektive “kragetæer”, så kan det fra tid til anden godt være svært at tyde 
e scorekortet gælder for. Venligst 

på baggrund af et enkelt bogstav. 
Når I retter en fejlscore, så sæt en streg over det forkerte og skriv det rigtige ved siden af – det kan være 

. Hvis vi ikke kan læse kortet, forbeholder 

dette klart og tydeligt på scorekortet, med en ring rundt om tallet og et stort E ud for 



 
Hvis der er spørgsmål til turneringen, Order of Merit, scorekort, Eclectic m.m., så skriv en mail til 
Herreklubben: herre@hammelgolfklub.dk  
 

 
 



Notater til f.eks Eclectic – hvor har du scoret, hv or mangler du  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 


