
Herreklubben i Haderslev Golfklub 
 

Hvordan forløber en sæson i Herreklubben 
 
Til specielt nye såvel som til gamle medlemmer følger her, hvordan en 
sæson i Herreklubben forløber, og hvad der sker i løbet af sæsonen.  
 
Vi starter normalt op den første torsdag i april måned, og spiller hver torsdag indtil sidste torsdag i 
september. I løbet af sæsonen spiller vi tre Specialturneringer, som normalt er den første torsdag i 
maj, i juli og i september. De øvrige torsdage spilles stableford og disse turneringer er tællende til 
klubmesterskabet. Der spilles ikke på helligdage. Starttiderne er 08:30 – 08:50 samt fra kl. 15:00. 
 
Tilmelding til en turnering skal ske i golfbox senest søndag kl. 18 før turnering om torsdagen.  
 
Der arrangeres hvert år en endagstur og en tredagstur. Til disse ture giver Herreklubbens kasse et 
lille tilskud.  
 
Hver sæson har vi en turnering mod Ladies Section, hvor vi spiller om en pokal. Hvert andet år er 
det på vores torsdag og hvert andet år er det på damernes tirsdag. Disse dage sluttes altid af med 
fællesspisning og en pokal/præmieoverrækkelse. Herreklubben betaler spisningen til denne 
turnering for herrerne.  
 
Den første spilledag i hver måned er spisedag. Den dag sluttes turneringen af med en 
fællesspisning for egen regning og præmieoverrækkelse. På hver spilledag er der vinpræmier i 
hver række til nr. 1, 2 og 3. Laver du birdies på par 3 hullerne får du også en præmie. En eagle 
giver to flasker, uanset hul.  
 
Er du tilstede efter en turnering, får du din præmie. Er du ikke tilstede, får du din præmie 
ved næste spisedag, forudsat at du deltager i spisningen. Ellers bortfalder din præmie.  
 
Sidste spilledag i september slutter vi også af med spisning og præmieoverrækkelse, og så er 
sæsonen slut (bortset fra vores generalforsamling sidst i oktober, hvor vi mødes en søndag til golf, 
generalforsamling og spisning på Herreklubbens regning).  
 
Vi spiller sæsonen i to rækker, og der kåres en klubmester i hver række. Reglerne fremgår af 
programmet. Bestyrelsen forsøger hvert år at tilpasse rækkerne, så de er nogenlunde lige store.  
 
NB. Du kan godt deltage med et højt handicap, men du får max. tildelt 36 slag.  
 
Herreklubben har en hjemmeside, som findes på Haderslev Golfklubs hjemmeside under Klubber i 
Klubben, Herreklubben. Her kan du finde program, tilmeldingsprocedure, vedtægter mv.  
 
Løbende information om turnering og aktiviteter sendes pr. mail til medlemmerne.  
 

God fornøjelse! 
 
Bestyrelsen 
 
      09 FEB 21 


