
Herreklubben i Haderslev golfklub 
 
 

Turneringsprogram for 2020 
 
 

Turneringskalender for sæson 2020               Spisning afholdes: 

 

Spilledage: april: 2-16-23-30   2. april   

Spilledage: maj: 7-14-28   7. maj (special) 

Spilledage: juni: 4-11-16*)-25             4. juni og 16. juni 

Spilledage: juli: 2-9-16-23-30  2. juli (special) 

Spilledage: august: 6-13-20-27  6. august (special) 

Spilledage: september 3-10-17-24*)  3. og 24.sept.  

Spilledag: oktober 25.  25. specialturnering og generalforsamling*) 

 
*) 

Tirsdag, den 16. juni spiller vi mod Ladies Section. - Nu med gunstart. - (spisning) 

 

Den 24. september slutter vi sæsonen af med spil og spisning mv. 

 

(Skærtorsdag d. 9.4. og Kristi Himmelfart d. 21.05.20, er der ingen turnering) 

 

(I den uge hvor vi spiller mod LS er der ingen turnering torsdag d. 18.6. jf. regler for KIK) 

Specialturneringer bliver opslået senere via mail og på opslagstavlen. 

 

På almindelige spilledage spilles Stableford,  hver gang i en A-række og en B-række 

A-række:   0-20 slag        B-række:    21-36 slag 

 

 Der er tre præmier i hver række og er der over 15 deltager i en række er der også præmie til 13. pladsen.        

 I alle turneringer giver en Birdie på par 3-huller en flaske rødvin. En Eagle eller Hole in One giver to 

flasker, uanset hul. Præmieoverrækkelse straks efter sidste flight er inde, eller ved førstkommende spisning. 

Deltager man ikke spisningen bortfalder præmien. 

 

Tilmelding til turneringer foretages i golfbox senest søndag kl. 18.00. 

 

Starttid for turneringen er følgende: 

Den normale start er kl. 15,10 – I månederne maj til og med august også mulighed for at booke en starttid 

om formiddagen i tidsrummet 8,30 til 8,50. Dog ikke på den dag der er spisning og special turnering. Der er 

plads til maksimalt 12 spillere om formiddagen, hvorfor turneringsleder sammensætter flightene efter et 

indarbejdet fordelingssystem!  

  

I april og september er det muligt at spille på et andet tidspunkt og deltage i turneringerne, når blot der 

spilles med et andet medlem af herreklubben som markør. (Det skal bemærkning herom ved tilmelding). 

 

Mødetid:  15 minutter før din start 

 

 



 

Den årlige endagstur og tredagstur: 

 

Endags turen  

Afholdes lørdag i august 2020. 

 

Turen bliver opslået senere via mail og opslag på Herreklubbens informationstavle 

i mellemgangen til omklædningsrummet. 

 

Tredags turen 

Afholdes fredag d. 12. juni til søndag den 14. juni 2020 

 

Turen går til Gut Appeldör og vil blive opslået senere via mail og opslag på Herreklubbens 

informationstavle  

 

Generalforsamling 2020 

 

Generalforsamling afholdes i år søndag, den 25. oktober 2020. Starter kl. 10 med specialturnering med 

spisning og efterfølgende generalforsamling. 

Der indbydes via mail samt opslag på Herreklubbens informationstavle. 

 

Klubmesterskabet 

 

Der kåres en klubmester i både A og B rækken. 

De 8 bedste score igennem sæsonen er tællende til klubmesterskabspokalen. 

Du kan følge forløbet i golfbox, via order of merit. 

Specialturneringer, Endagsturen og Todags/tredags turen er ikke tællende til Klubmesterskabet     

 

     

Hole in One Forsikring 
 

Herreklubben har indført Hole in One forsikring for egne medlemmer.  

 

Gælder alle turneringer mv. på hjemmebane også private, når regler for markør etc. er overholdt. På udebane 

gælder forsikringen når spil er i herreklub regi. (Max. 1500 kr. pr. Hole in One). 

 

Forsikringen dækker i Herreklubbens sæson, perioden 1/4 til 1/10, og gælder også for Herreklubbens evt. 

spil på Pay & Play banen. (ikke for private runder). 

 

Kontingentet er inkl. Hole in One forsikring. 

 

 

Medlemskab af Herreklubben 

 

Mandlige medlemmer i Haderslev Golfklub over 21 år kan være medlem i Herreklubben i henhold til 

vedtægterne. Dog tildeles max. 36 slag i turneringerne. 

Indmeldelse af nye medlemmer kan ske på mail til kassereren, hcjohann1@gmail.com 

For nærmere information, se Herreklubbens hjemmeside. 

 

 



 

Kontingent 

 

Kontingent for 2020: 

Hele sæsonen: kr. 500 

juli-august-september kr. 250 

 

Kontingent skal indbetales til Danske Bank, registrerings nr. 3588 – Konto nr. 3588351769 - husk medlems 

nr. og navn. 

 

 

Herreklubbens hjemmeside 

 

Gå ind på Haderslev golfklubs hjemmeside. Klubben, klubber i klubben, herreklubben. 

Der finder du alle yderligere oplysninger vedr. Herreklubben. 

 

 

 

Herreklubbens bestyrelse: 

 

 
 

Formand Harry Østergaard                                          Tlf. arb. 70206062 

Turansvarlig            Sønderballe Strand 84 

 6100 Haderslev                                           Mobil 40144644 

E-mail:  hoe@geosyd.dk     

 

 

Kasserer H C Johannsen                                                

 Svanevej 3                                           Mobil 22707888 

 6100 Haderslev 

E-mail: hcjohann1@gmail.com 

 

Sekretær Pablo Lacort mobil 22305890 

 Drammenvej 5 st th 

 6000 Kolding 

 E-mail: papsol@hotmail.com 

 

Sekretær Søren Riis                                                 Mobil  40453885 

Golfboxansvarlig Sandbjergvej 18 

 6000 Kolding                                        

Email: riisbyg@stofanet.dk 

 

Turneringsudvalg Niels Chr. Nielsen Mobil 40450953 

 Hesseløvænget 13 

 6000 Kolding 

 E-mail: keddeoghanne@gmail.com 

 

Turneringsudvalg Jan Summers Mobil 23723050 

 Aabenraavej 8 

 6100 Haderslev 

 E-mail: jan@summers.dk 
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