
Endelig turneringsplan for Begynderturneringer 2023                

 

Dato 
Type turnering 

mv. 
Turneringsledere Bemærkninger 

5. april Stableford Anton/Thomas   

12. april Stableford Claus/Tina   

19. april Stableford  Tina/Sven   

26. april Stableford bagni Svend Erik/Birthe   

3. maj Texas Scramble Anton/Claus Holdturnering. Merete/Annette deltager 

10. maj Stableford Ellinor/Thomas   

17. maj Stableford Hanne/Svend Erik   

24. maj Stableford  Tina/Sven Merete/Annette deltager 

31. maj 
Holdturnering -

bagni 
Claus/Svend Erik 3 bedste scores på hvert hold tæller 

7.juni Stableford Hanne/Birthe   

14. juni Stableford Tina/Ellinor Merete/Annette deltager 

21. juni Texas scramble Anton/Sven 
Holdturnering Med efterfølgende 

Begynderudvalgsmøde kl. 20.15 

28. juni 
Stableford -  

bagni 
Winnie/Svend Erik   

5. juli Stableford Hanne/Anette  Merete/Annette deltager 

12. juli Stableford Tina/Winnie   

19. juli Stableford Claus/Birthe 3 bedste scores på hvert hold tæller 

26. juli 
Holdturnering - 

bagni 
Anton/Sven   

02. august Stableford  Winnie/Thomas   

9. august Stableford Hanne/Birthe Merete/Annette deltager 

16. august Texas scramble Anton/Svend Erik Holdturnering 

23. august Stableford  Claus/Winnie   

30. august 
Stableford - 

Bagni 
Birthe/Anton 

Venskabsturnering med Silkeborg. Winnie 

er TL på forni 

6. september Stableford Jan/Sven   

13. september Stableford Birthe/Tina   

20. september Stableford Svend Erik/Winnie   

27. september 
Stableford - 

Bagni 
Claus/Sven   

30. september 
Begynder 

mesterskab 
Winnie/Ellinor 

Gunstart kl. 9.00 - Fuldgyldigt medlemskab / 

banetilladelse Fælles spisning efter 

turnering 

8. oktober Stableford Ellinor/Birthe 
Gunstart kl. 13.00 forni NB: det er en 

søndag 

14.oktober Stableford Anton/Svend Erik Gunstart kl 13.00 forni 



Praktiske oplysninger: 

Turneringer om onsdagen afvikles med fremmøde kl. 16.30 og gunstart kl. 17.00, undtagen for 

Begyndermesterskabet samt de 2 afsluttende turneringer i oktober måned, 

Planen for begynderdagsturneringerne gælder både for stor bane og par-3 bane, hvis det besluttes at 

inddrage par-3 banen. 

Der spilles 9 huller, hvor forni er reserveret til begynderagsturneringen, bortset fra sidste onsdag i 

måneden, hvor der spilles bagni. 

Deltagere ud over 48 (max antal) starter på bagni efter boldrende-princip. Sidste onsdag i måneden 

starter de ’overskydende’ deltagere på forni - også efter boldrende-princip.  

I tilfælde af for mange tilmeldte skal der prioriteres således at alle med hcp +37 prioriteres først. 

Handicap +47 har altid fortrinsret. Reserveliste herefter efter tilmeldingstidspunkt. 

Tilmelding til begynderdagsturneringerne sker via GolfBox senest mandag kl. 16.00 - og ved afvikling 

om lørdagen senest torsdag kl. 17.00.  Tekst i golfbox vedrørende turneringen forsøges tydeliggjort. 

Tættest på flaget præmier: når der spilles forni vil der være præmie for tættest på flaget på hul 7 samt 

tættest på flaget i 2 på hul 1. Når vi spiller bagni vil der være præmie for tættest på flaget på hul 11 og 

tættest på flaget i 2 på hul 13. En flaske vin til de 4 heldige og dygtige vindere. 

Turneringlederne melder holdene ud med starttid, starthul, holdsammensætning og captainer i løbet af 

tirsdagen via mail og GolfBox. 

Registrering og betaling sker via tilmelding i Golfbox. Turneringsfee sættes op til 25 kr. Udlevering af 

scorekort sker fra turneringslederkontoret før start. Scorekort afleveres til turneringslederne efter endt 

turnering når vi samles (i cafe eller restaurant). 

Samlet briefing sker som sædvanlig ude på pladsen foran Golf Shoppen. 

Gunstart sker kort efter briefing og der er fælles afslutning efter turneringen i restaurantens store 

lokale. 

Regelaftener for begyndere ved Merete Grønvold/Annette Hvass aftales inden den første turnering og 

turneringsplanen og golfbox opdateres med dette. 

 


