
 

Sydjysk Damematch i golf 

Medvirkende: Dameklubberne i Aabenraa Golfklub, Benniksgaard Golfklub, Haderslev Golfklub, 

Nordborg Golfklub, Royal Oak, Sønderborg Golfklub, Tønder Golfklub og Haderslev Golfklub. 

Turneringens formål: 

 
Det er turneringens formål at give damespillere med forskelligt handicap mulighed for at deltage i 

præmiegivende match på tværs af klubberne i det sydlige Danmark og dermed understøtte 
kendskab til hinandens klubber og udvikling af sociale relationer klubbernes medlemmer imellem. 

 

 

Kvalifikationskrav til finalen:  

Deltagelse i 3 til 5 Stableford runder i egen klubs dameklub fra sæsonstart og indtil primo august 

De 3 bedste resultater tæller i resultatopgørelse om kvalifikation til finalerunde. Hver klub styrer selv 

kvalifikationsregistrering, og om man vil tage højde for eventuelle lokale rækkeopdelinger. 

Datoer for de 3-5 tællende runder fastlægges inden sæsonstart af den enkelte klub, dvs. der kan spilles 

forskellige datoer i de forskellige klubber. Ved aflysning grundet vejrlig etc. kan den enkelte klub fastlægge 

anden spilledato inden primo august. 

Hver klub kan sende 10 deltagere til finalen. Med 8 klubber1 vil der så blive tale om 80 deltagere samt 

eventuelle ”ledere”2, der spiller med på samme økonomiske vilkår som de kvalificerede deltagere, men 

uden for den ordinære præmierække (Arrangør afgør, om der også skal være præmie i gruppen af ledere). 

Finalerunde og økonomi: 

Finalen afvikles på skift i de deltagende klubber - altid 2. fredag i september med gunstart kl. 14. 

Deltagergebyr: Greenfee + forplejning – begge dele fastlægges af finalearrangøren.  

 

Hver deltagende klub betaler 500 kr. i præmiegebyr. 

I finalen spilles stableford i 3 lige store rækker med præmier til de tre vindere i hver række. 

Ved lige score afgøres placering således: laveste handicap, bedste score på sidste 9, 6, 3 huller (banens bag 

ni), lodtrækning. 

 

Finalearrangør afgør præmiestørrelser og eventuelle supplerende konkurrencer i matchen (tættest på flag, 

streg eller andet). 

Klubmesterskab: 

Fra sæson 2023 kåres en vindende klub – afgøres ved gennemsnit af score fra den enkelte klub. 

Der udpeges en repræsentant fra hver klub til at opgøre egen klubs resultat efter endt runde  

Der udstedes et diplom til vindende klub.  

 
1 Medvirkende klubber.  

2 Ledere: hver klub har 2 personer i ledergruppen, og det er disse, der kan deltage udenfor præmierække, hvis de ikke 
har kvalificeret sig. 



Rækkefølge for finalematcher: 

2015 Sønderborg Golfklub   – deltagerpris 75 kr. + greenfee 150 kr.  

2016 Royal Oak  – deltagerpris 100 kr. + greenfee 200 kr. 

2017 Aabenraa Golfklub  – deltagerpris 100 kr. + greenfee 150 kr. 

2018 Tønder Golfklub – deltagerpris 100 kr. + greenfee 150 kr. 

2019 Benniksgaard Golfklub – deltagerpris 125 kr. + greenfee 200 kr. 

2020 Corona! 

2021 Nordborg  – deltagerpris 125 kr. + greenfee 150 kr. 

2022 Haderslev Golfklub - deltagerpris 200 kr. + greenfee 150 kr. 

2023 Sønderborg Golfklub 

2024 Sønderjyllands Golfklub 

2025 Royal Oak 

2026 Aabenraa Golfklub 

2027 Tønder Golfklub 

2028 Benniksgaard Golfklub 

2029 Nordborg Golfklub 

2030 Haderslev Golfklub 

 

Praktisk info til arrangør: 

Ledergruppen samles én gang årligt til evalueringsmøde 

Evalueringsmøde: afholdes i november, indkaldes efter finalen af næste års arrangør 

Kontaktliste: Ajourføres af arrangør inden/ved evalueringsmøde 

Kalender med opgaver og datoer: udfyldes af arrangør og udsendes til ledergruppen 

Arrangerende klub er ALTID velkommen til at trække på hjælp fra øvrige klubber efter behov. 

 


