
Seniorklubben 
      

Årsplan 2016   
 

Gul baggrund:  
Gennemgående fredagsturnering 

Grøn baggrund 
Sociale spil 

Blå baggrund:   
Finder ikke sted i 

Højby 

  Dato: Aktivitet: Art:  Bemærkninger: 

marts    

16.-23. Golfrejse 
Nord for Lissabon-

Portugal 

Tilmelding afsluttet i 

2015 

april  
  

01. 

Åbningsturnering 9 & 18 
hullers banen. 
 

Turneringfee inkl. spisning: 
150,- kr. 

 

9 & 18 hullers 
Foursome 
parturnering 2 x 2 

spiller på hvert hul. 
 
Gunstart kl. 10:00 

Check-in senest 9:30 
18 huller. 

9 huller start 12.00 

 
Der er dagspræmier, 

hvorfor turneringen 
ikke tæller med i den 
gennemgående 

turnering. Efter 
turneringen er der 

ca. 15:30 spisning og 
orientering om den 
nye sæson 

08. fredagsturnering Stableford 
 

15. fredagsturnering Stableford 
 

22. St. Bededag Ingen fredagsgolf  

24. 

søndag 

Tilmeldingsfrist 

Turneringfee 50,- pr. person 

Gennemgående 

hulspilsturnering 

Parturnering: ”High 
and Low”. Se 

nærmere nedenfor. 

29. fredagsturnering Stableford  

maj 
  

 

6. Kristi Himmelfarts wk-end Ingen fredagsgolf  

13. fredagsturnering Stableford   
 

          19. 
Torsdag 

Tilmelding 
starter 
5. maj 

Trekantturnering 

Turneringfee inkl. spisning: 
150,-  

Kalundborg –  
Roskilde - Odsherred 

Stableford 
Gunstart kl. 9:00 
Check-in senest 8:30 

Efter turneringen er 

der fællesspisning. 
 

20. fredagsturnering  Stableford  

27. fredagsturnering  Stableford  

juni 
   

03. 

Forårsturnering 

9 & 18 hullers banen. 
Turneringsfee inkl. spisning: 

150,- kr. 

Scramble (3/4 
mandsholdspil) Se 

nærmere nedenfor. 
Fredag formiddags 

starttider. 
 

Når alle boldene fra 
starterne kl. 8 -9.30 

er kommet ind, er 
der fællesspisning og 

præmieoverrækkelse. 
 

05.-08.06 Sverigestour’en Ängelholm i Sverige 

se: 
www.solvogngolf.dk  

”Rejser og Tour’e” 

10. fredagsturnering Stableford  

http://www.solvogngolf.dk/


17. fredagsturnering Stableford  

20. 
Mandag 

Tilmelding 

starter 
6. juni 

Trekantturnering 
Turneringfee inkl. spisning: 

150,-  

Roskilde –  
Kalundborg - 

Odsherred 
Stableford 
Gunstart kl. 9:00 

Check-in senest 8:30 

Efter turneringen er 
der fællesspisning. 

 

24. 
Tilmelding 

starter 
1. 

juni 

”Odsherred Senior Open” 

Turneringfee inkl. 
spisning:175,- kr 

Gæstegreenfee 225,- kr 

Stablefordturnering. 
Individuelt- og hold 

(3 bedste score på 
hvert hul tæller) 

Gunstart kl. 9:00 
Check-in senest 8:30 

Invitationsturnering, 
hvor Seniorklubbens 
medlemmer kan 

invitere andre 
seniorer til at deltage 

på reducerede green-
feevilkår:  
Sponsor:  

juli 
  

 

01. 

Tilmelding 
fra 1. maj til 

1. juni  

Endagsudflugt med bus 
Kr. 595,00  

Vor egen bane er 
lukket pga. 

Odsherred Open) 

opslag på 

hjemmeside og på 
opslagstavlen i 
mellemgangen  

08. trekøllematch Stableford Dagspræmier 

15. fredagsturnering Stableford 
 

22. fredagsturnering Stableford  

29. fredagsturnering  Stableford  

August 
  

 

05. 

Sommer turnering 9 & 18 

hullers banen. 
Turneringfee inkl. 

festmiddag: 250,- kr. 
(prisen er fast uanset om 
man kun deltager i turnering 

eller aftenarrangement). 
Caddie (ledsagere) kan 
deltage for 350,- kr. 

Stablefordturnering. 
Individuel og hold. 
(Red-ball turnering). 

 
 

Udgang i de 
almindelige 
starttider. 

Ingen eftermiddags 
start. 

Aftenarrangementet 
starter kl. 18:00, 
hvor der er 

præmieoverrækkelse 
og fest- middag med 

efterfølgende 
hyggeligt samvær. 
Aftenens 

konferencier,  
”Disco Ole” spiller op 
til dans. 

 
Sponsor:  

12. fredagsturnering Stableford  

19. fredagsturnering Stableford  

21.-24. Fyn-tour´en Svendborg 
se; 
www.solvogngolf.dk 

” Rejser og Tour’e” 

26. fredagsturnering Stableford 
 

Sept. 
  

 

01. 
Torsdag 

Tilmelding 
starter 

18. august 

Trekantturnering 

Turneringfee inkl.spisning: 
150,- kr.  

Odsherred –  

Roskilde - 
Kalundborg  
Stableford 

Gunstart kl. 9:00 
Check-in senest 8:30 

Efter turneringen er 

der fællesspisning. 
 

02. fredagsturnering Stableford  

09. scrambleturnering Stableford Dagspræmier 

16. fredagsturnering Stableford 
 

http://www.solvogngolf.dk/


 

23. fredagsturnering Stableford  

30. fredagsturnering Stableford  

 
 

Okt. 
 07. 

 
 

Årsafslutningsturnering 9 & 
18 hullers banen. 
 

Turneringfee 
inkl.spisning:150,- kr. 

 

 
18-hullers 
Greensome- 

parturnering. 2 x 2 
spillere på hvert hul 

(parturnering) 
Gunstart kl. 10:00 
Check-in senest 

09:30 18 huller 
9 huller start kl. 

12:00 

 
 
Kåring af 

seniorklubmestre i  
de forskellige rækker 

samt i den 
gennemgående 
hulspils 

konkurrence. 
Medlemsmøde med 
efterfølgende 

afslutningsmiddag. 
Sponsor: 

Nov.    

04. Vintergolf starter 
Fortrinsret fra 10:00-
10:30 

Mødetid 9:45 ved 1. 
tee 

Dec. 
02. 

Juleturnering/frokost 
Fortrinsret fra 10-
10:30 

Mødetid 9:45 ved 1. 
tee 

 

Priserne er fastsat under forudsætning af uændrede priser hos ’Fru Hansen’, 

Turneringspropositioner er anført under klubregler se www.solvogngolf.dk. Bortset fra hulspils 

turneringen spilles alle matcher efter Stableford systemet (slagspilsregler). 

 

Turneringsformer 

 

High and Low (hulspil) 

Der spilles med fuldt SPH og spilleren med det laveste antal slag nulstilles, og de 3 øvriges SPH 

sættes i relation hertil. De to siders bedste bolde (lavest antal anvendte nettoslag) sættes op mod 

hinanden, og de to siders dårligste bolde (højest antal anvendte nettoslag) sættes op mod 

hinanden. Hvert hul kan således vindes 2 op, 1 op eller deles. Når en bold er uden for at kunne 

konkurrere, bør den tages op. En turnering vindes af den side, der er flere oppe, end den anden 

side kan nå at indhente på de resterende huller. Er den ene side for eksempel 5 oppe efter hul 16, 

har den side vundet 5/2 (2 huller tilbage). Er en side 9 oppe efter hul 14, har siden vundet 9/4 (4 

huller tilbage). Er runden ikke afgjort (0/0) efter hul 18 fortsættes på hul 1 osv., indtil den ene 

side vinder hullet, altså er én oppe.  

 

    Foursome 

Parturnering, hvor 2 spillere danner par og spiller mod de øvrige par. Parret tildeles halvdelen af 

deres sammenlagte antal tildelte slag. Halve slag rundes op. 

Hvert par spiller kun én bold, idet partnerne skiftes til at slå til bolden og også skiftes til at slå fra 

teestederne (dvs. den ene spiller driver fra lige huller, den anden fra ulige  

(gælder kun ved 18 huller)). Et strafslag er ikke et fysisk slag, og ingen spiller må således slå til 

bolden 2 gange i træk på samme hul. Hvis dette alligevel sker får holdet 1 strafslag.   

 

Greensome 

Parturnering, hvor to spillere danner par og spiller mod de øvrige par. Parrets samlede antal 

tildelte slag (ATS) er lig med: laveste ATS x 0,6 + højeste ATS x 0,4. Der rundes op/ned. 

Begge spillere slår ud fra teested, og holdet vælger herefter hvilken bold, der spilles videre med, 

hvorefter man skiftes til at slå. Et strafslag er ikke et fysisk slag, og ingen spiller må således slå 

til bolden 2 gange i træk på samme hul. Hvis dette alligevel sker får holdet 1 strafslag. 

http://www.solvogngolf.dk/


NB: Driver begge spillere bolden out of  bounds, eller er begge bolde tabte, må kun én spiller 

drive om. 

Partnerne bestemmer selv hvem, og vedkommende skal slå fra partnerens teested. 

NB2: Antal tildelte slag ses i konverteringstabellen for hver spiller.   

 

Scramble 

Holdturnering – alle hold mod de øvrige - hvor de enkelte holds SPH beregnes i Golfbox efter 

Golfbox’s beregningsmetode. 

På hver hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive, hvorfra alle (bortset fra den, hvis 

bold blev valgt) slår deres andet slag. Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle (bortset fra 

den, hvis bold blev valgt) slår deres tredjeslag osv. Hver spiller skal medvirke med mindst 3 

drives. 

I en 3-bold spiller alle deres bolde hver gang. 

Når bolden er på green, må alle spillere putte 

 

Tilmelding til turneringer: 

 

Særlige turneringer: 

(Hulspilsturnering, endagsturneringer, ”Odsherred Senior Open”, ”Trekantturnering”, ”Tour’e” 

og Årsafslutning). Tilmeldingsfristen fremgår af turnerings opslaget, der ophænges på 

Seniorklubbens opslagstavle i medlemsgangen, samt bliver sat på vores hjemmeside ca. 14 dage 

før turneringen under ’Nyheder’. 

Tilmelding for 18 hullers banen sker på Golfbox, her kan tilmeldingslisten også ses.  

Tilmelding til 9 hullers banen på mail til seniorklubben@solvogngolf.dk   

Tilmeldingslisten hertil kan ses på vores hjemmeside på undermenuen ”Turneringer”  

tilmeldingerne er bindende. 

 

Gennemgående fredagsturnering, hvor der optjenes fredagspoints således: 1. plads = 10 points, 2. 

plads = 8 points, 3. plads = 7 points, 4.plads = 6 points, 5. Plads = 5 points, 6. Plads = 4 points, 7 

plads 3 points og øvrige, der har gennemført turneringen = 1 point. 

 

Udeblivelse (uden afbud) fra en turnering, man har tilmeldt sig, medfører 2 strafpoints. 

Tilmelding skal ske via GOLFBOX. Undtagelsesvis kan tilmelding også ske via e-mail til 

mailto:seniorklubben@solvogngolf.dk.  Tilmelding til fredagsturneringen løber fra lørdag 

morgen kl. 8.00 til onsdag kl. 12.00. (der er ingen tilmeldingslister i medlemsgangen.) 

Lad venligst være med at tilmelde dig udelukkende for reservationens skyld, men vendt med 

tilmelding, til du har en sikker formodning om, at du også har mulighed for at spille. 

Hvis du bliver forhindret i at deltage i en turnering, du har tilmeldt dig, så husk at melde afbud. 

  

Startlister:  

Tilmeldte deltager vil modtage en e-mail fra Golfbox torsdag formiddag eller tidligere  

med information om starttid og fra hvilket hul. Derudover kan man gå på Golfbox under 

Klubturneringer og se startlisten. I løbet af torsdagen vil der blive hængt en startliste op i 

medlemsgangen, men ingen på 1. tee. 

 

Den opdateret stilling i den løbende turnering vil som hidtil kunne ses senest lørdagen på vores 

hjemmeside www.solvogngolf.dk. Resultatet af fredagens golf for 9 hullers banen kan også ses 

her. For 18 hullers banen kan resultatet ses på Golfbox under klubturneringer.   

 

 

mailto:seniorklubben@solvogngolf.dk
mailto:seniorklubben@solvogngolf.dk
http://www.solvogngolf.dk/


 

 

Hulspilsturnering: 

Seniorklubbens hulspil 2016 afvikles som en parturnering, der efter 2 indledende runder spilles 

som en cup-turnering (vind eller forsvind). Hvert par består af en herre og en dame. 

Turneringerne spilles som ”High and Low” (se ovenstående) med fuldt handicap for hver enkelt 

person. Tilmelding senest som angivet under ’Hulspilsturnering’, på mail til 

seniorklubben@solvogngolf.dk eller ved at benytte tilmeldingsformularen på vores hjemmeside 

på undermenuen ”Hulspil”, her kan turneringsskemaet også kunne ses. Turneringfee kr. 50,- pr. 

deltager indbetales samtidig med tilmeldingen til seniorklubbens bankkonto i Danske Bank: 

reg.nr. 3565, konto nr. 3565456571. Husk tydelig mærkning af indbetalingen med medlems nr. 

og ”hulspil”  

 

Der vil for hver runde blive fastsat en slutdato. Det par der med * markeret tager kontakt til 

modparten senest en uge efter turneringsskemaets offentliggørelse. Såfremt et hold ikke kan 

spille inden den fastsatte dato, udgår det af turneringen.  

Teknisk note: Laveste handicap nulstilles, og de øvrige deltageres handicap reguleres herefter.  

Hvis du gerne vil deltage i hulspilsturneringen - og ikke selv har en makker – så tilmeld dig som 

solist, hvorefter turneringledelsen vil forsøge at finde en makker.   

 

Scorekort (korrekt udfyldt og et kort fra hver spiller) afleveres straks efter hver turnering i 

seniorklubbens postkasse i medlemsgangen. Aflevering senere end 15 min. efter endt turnering 

(afslutning på sidste hul) medfører diskvalifikation. 

Deltagerbetalinger: turneringsfee, spisning o.l. sker hovedsagelig ved indbetaling på 

Seniorklubbens konto. Kun undtagelsesvis ved afhentning af scorekort. 

 

Ved hver fredagsgolf vil den spiller med lavest hcp. fungere som holdkaptajn. Det er kaptajnens 

opgave at holdet følger DGU’s 4 enkelte råd som vil sikre et bedre tempo og godt flow på banen.  

Det anbefales alle at læse denne pjece så det bliver en selvfølge at følge disse råd. 

Pjecen fås i sekretariatet og kan også downloades her. 
 

Til Forsiden 
 

mailto:seniorklubben@solvogngolf.dk
http://solvogngolf.dk/onewebmedia/0729_HurtigereGolf.pdf
http://www.solvogngolf.dk/

