
 

            

Seniorklubben 
  

 

Klubregler 

Opdateret: 05. oktober 2018  

  

Formål:  

  

Det er Seniorklubbens formål – inden for golfreglerne og vedtægterne for Odsherred 

Golfklub – at fremme golf spillet og det sociale samvær blandt medlemmerne.  

  

Medlemmer:  

  

Alle medlemmer af Odsherred Golfklub, som opfylder alderskriteriet (kvinder 50+, 

mænd 55+) i kalenderåret, der har banetilladelse (handicap på 72) kan - med 

skyldig hensyntagen til en eventuel venteliste - blive medlemmer.  

  

En klub 2 baner:  

  

Spil på 18- huls banen: Alle medlemmer af Odsherred Golfklub, som opfylder 

alderskriteriet som har et registreret handicap på max. 36,0   

  

Spil på 9- huls banen: Alle medlemmer af Odsherred Golfklub, som opfylder 

alderskriteriet som har et registreret handicap på max. 72,0    

  

Ledelse og kontingent:  

  

Seniorklubben ledes af en formand, næstformand, kasserer + 2 

bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Denne ledelse kan supplere sig med 

hjælpere til løsning af ad hoc opgaver.  Bestyrelsen udarbejder forslag til det årlige 

kontingent, der sammen med eventuel turnerings fee og andre indtægter anvendes 

til seniorklubbens drift, turneringspræmier, arrangementer m.m.   
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Kontingentrestance udover 1. februar medfører udmeldelse. Eventuel 

genindmeldelse kræver kontingentindbetaling som for nye medlemmer.  

  

I forbindelse med hvert års sæsonafslutning giver formanden en kort beretning om 

sæsonen. Formanden eller kassereren redegør for seniorklubbens økonomiske 

status.  

  

Efter debat om seniorklubbens og ledelsens virke fastsættes kontingentet for det 

efterfølgende år, og der afholdes valg af ledelse (formand + 4 øvrige + 2 

suppleanter), der alle vælges for 1 år ad gangen.  

  

Alle beslutninger i Seniorklubben træffes med almindeligt flertal.  

  

Turneringspropositioner:  

  

Til fastsættelse af deltagernes SPH anvendes den respektive banes 

omsætningstabel. Ved lige scores anvendes den matematiske metode, når 

placeringerne skal afgøres. Ved start på forskellige huller (i en 18-hullers 

turnering) er hullerne 10 – 18 bestemmende for de sidste 9, 6, 3,1 huller.  

Turneringsledelsen fastsætter fra hvilket meter tee-steder der skal anvendes. 

 

Persontransporterende vogne er tilladt. Mobiltelefoner skal normalt være slukkede 

under spillet. Det er tilladt at benytte afstandsmålere i henhold til gældende regler 

hos DGU.  

  

Der skal – senest 15 min. efter endt turnering - afleveres behørigt udfyldt og 

underskrevet scorekort for hver enkelt spiller/par i seniorklubbens postkasse i 

medlemsgangen. For sen aflevering medfører diskvalifikation.  

  

Når der er arrangeret fællesspisning efter en turnering, gælder reglen: ”man sidder 

i den bold, man har spillet i”.  

  

Golfspiles afvikling:  
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Seniorklubbens faste golfaktivitet (fredagssammenspillet) afvikles på formiddags- 

og eftermiddagstider tildelt af golfklubbens bestyrelse, hvor der i hver enkelt 

fredagsturnering og gennemgående konkurreres i såvel damerækker som 

herrerækker. Antallet af damerækker og herrerækker fastsættes således, at alle 

spillerækker af præmie hensyn bliver nogenlunde lige store. Turneringsledelsen 

sammensætter de enkelte bolde.  

  

Der konkurreres i en gennemgående turnering for hele sæsonen. Parturnering med 

spisning 3 gange årligt, forår, sommer og efterår. Parturnering og holdturnering 

tæller ikke med i den gennemgående turnering, da de er selvstændige turneringer 

med dagspræmier.   Placeringerne i de enkelte spillerækker afgøres ud fra flest 

opnåede fredagspoints, der optjenes i de enkelte individuelle fredagsturneringer 

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 match, man har 

tilmeldt sig, medfører 2 strafpoints.  

  

Seniorklubmestre:  

  

Seniorklubmestre, er de spillere, der sammenlagt for hele sæsonen har opnået flest 

fredagspoints i A-rækkerne, for 9-huls banen i dame rækken og herre rækken. 

Såfremt der er pointlighed, når placeringer skal afgøres, vinder lavest HCP.  Ved 

fortsat lighed vinder højest alder.  

  

Årets Seniorgolfer:  

  

Ved årsafslutningen i oktober kårer bestyrelsen et medlem af Seniorklubben, der i 

det forgangne år har udvist en adfærd, der har virket fremmende for ”det sociale 

samvær blandt medlemmerne.”  

  

Vandretrofæer:  

  

Vandretrofæer udsat af Seniorklubben tilhører Seniorklubben og kan ikke overgå 

til anden varig ejendom. Trofæerne skal på forlangende tilbageleveres til 

Seniorklubben. Den, der har fået tildelt et trofæ, får tillige udleveret en plakette, og 

har retten til at opbevare trofæet, indtil det skal tildeles på ny.  
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Præmier:  

  

Der er normalt ikke dagspræmier til de individuelle fredagsmatcher, hvor der alene 

optjenes fredagspoints. Ved årsafslutningen er der præmier til de 7 bedst placerede 

i hver række.  Herudover kan der uddeles specialpræmier.  

  

Faste spilledage:  

  

I sæsonen (april – oktober) har Seniorklubben efter regler fastsat af golfklubbens 

bestyrelse fortrinsret ved nærmere angivne teesteder hver fredag formiddag og 

eftermiddag.  

  

3 fredage i løbet af sæsonen: forår, sommer og efterår er der holdturneringer med 

efterfølgende middag og præmieoverrækkelse for disse. Efter sidste 

holdturneringen i oktober afholdes der medlemsmøde.  

  

Tilmelding til turneringer og andre arrangementer:  

 

Tilmelding til særlige turneringer og arrangementer skal foretages via Golfbox. 

Tilmeldingen er bindende efter udløb af sidste tilmeldingsfrist. 

 

Tilmelding til de ugentlige fredagsturneringer på 18 huls banen skal ske via 

Golfbox. Tilmeldingsperioden er fra lørdag til onsdag middag kl. 12.00. 

Tilmelding til 9- huls banen skal ligeledes foretages i perioden fra lørdag til onsdag 

middag kl. 12:00 via GolfBox. Dog kan tilmelding undtagelsesvis foretages per e-

mail til seniorklubben@solvogngolf.dk 

Afbud til en turnering sendes per e-mail til Seniorklubben@solvogngolf.dk 

  

Såfremt et turnering/arrangement bliver overtegnet gælder først til mølle 

princippet.  

 

 

 

 



   

 

 

1. marts 2017  Side 5 

 

  

Andre aktiviteter:  

  

Ud over den faste ugentlige golfturnering, kan ledelsen arrangere fortløbende 

turneringer (hulspils mesterskab), ture til fremmede golfbaner, udenlandsrejser, 

venskabs- turneringer med andre seniorklubber og arrangementer i øvrigt, som der 

måtte være opbakning til.  

  

Turnerings- og aktivitetsplan for seniorklubben udarbejdes af ledelsen og 

kommunikeres til medlemmerne forud for hver sæson.  

  

Venskabsklub:  

  

Bestyrelsen træffer aftale med andre seniorklubber om eventuelt 

venskabssamarbejde. Venskabsturneringer kan have andre 

turneringspropositioner, end de her i regelsættet anførte.  

Kalundborg og Dragsholm’s Seniorklubber er p.t. venskabsklubber. 

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser:  

  

Bestyrelsen godkendte elektronisk justeringen af klubreglerne den 20. september 

2018 og indstiller dem til godkendelse ved medlemsmødet den 05. oktober 2018.  

  

  

Justering af regelsættet er godkendt på medlemsmødet den 05. oktober 2018 og 

erstatter alle tidligere regelsæt. Regelsættet har omgående virkning.  

  

Højby, den 05. oktober 2018  

  

Kalle M. Schröder  

Formand 

  

 


