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Tilmelding til sæson – og kontingentbetaling 
Interesserede mandlige medlemmer af 
Sønderjyllands Golfklub, som er over 25 år og har 
et handicap på max. 36 (spillehandicap 39), kan 
optages i Sønderjyllands Golfklubs Torsdagsherrer. 
 
Kontingentet for 2022 er kr. 425,00, der 
indbetales på klubbens konto – 7910 1346777 - 
via netbank, senest 31.januar 2022. Kontingentet 
inkluderer en Hole in One-forsikring under 
torsdagsherrespil.  
Kontingentbetaling efter 31. januar pålægges et 
administrationsgebyr på 75 kr. 
Indbetaling efter 28. februar – inkl. evt. 
administrationsgebyr, vil blive betragtet som 
udmeldelse af torsdagsherreklubben. 
 
Generelle matchproportioner 
Efter tilmeldingsfristens udløb, fordeles spillerne i 
to rækker - A-rækken og B-rækken. Spillerne 
forbliver i samme række gennem hele sæsonen  
(1. april til 1. november). 
 
Spillere der, efter indmeldelsen, bliver reguleret til 
et handicap over 36, vil forsat kunne deltage.  
 
Hver torsdag, jf. matchkalenderen, spilles 18 
hullers match i A- og B-rækken. Venskabs-matcher 
kan finde sted på en onsdag. 
 
Matchform m.v. fremgår af turnerings-
programmet, der findes på klubbens hjemmeside. 
 
Tilmelding til turneringer og spisning 
Tilmelding til matcherne sker via Golfbox. Starttid 
reserveres i ”Tidsbestilling”, og tilmelding til 
turneringen sker under ”Klubturneringer”. 
 
Tilmelding til den efterfølgende spisning, sker 
samtidig med tilmelding til turneringen i Golfbox. 
 
Sidste frist for tilmelding er kl. 9 på spilledagen. 
 
Der uddeles kun præmier til Torsdagsherre-
medlemmer, der deltager i den fælles spisning og 
dermed også er til stede ved uddelingen. 
 
 
 
 
 

 Praktisk afvikling af matcherne 
Hver torsdag er første start kl. 13.00 og sidste start 
kl. 15.16. I oktober er sidste start kl. 14.36. 
 

De sidste 4 starttider er – indtil mandag 
kl. 23.59 -forbeholdt de medlemmer, 
som er tilknyttet arbejdsmarkedet. 
 
Et af bestyrelsen udpeget medlem fungerer som 
starter fra kl. 12.36 til kl. 13.40. Denne afløses af et 
andet medlem fra kl. 13.40.  
 

Spillerne skal være klar på første tee senest 10 
minutter før starttid. 
 
En spiller fra hver flight fører det digitale scorekort, 
og en anden spiller fører et fysisk scorekort, for hele 
flighten.  
Det fysiske scorekort underskrives (som minimum) 
af disse 2 spillere. 
 
Det fysiske scorekort afleveres til matchledelsen så 
snart man er færdig med de 18 huller og senest kl. 
19.25 for at man kan gøre sig gældende i 
præmierækken.  
 

 Scorekort, der afleveres uden at alle 18 huller er 
registreret, digitalt og/eller fysisk, registreres 
med NR = No return, eller WD = Withdrawn. 

 Spillere, som diskvalificeres, registreres med 
DISC 

 Spillere, der står på startlisten, men ikke møder 
op, registreres med NS = No show. 

 
Spillere med NR/WD og DISC indgår i beregning af 
TH-RyderCup pointfordelingen. 

 
Præmierækkefølgen ved lige antal point afgøres 
efter det matematiske princip (bedst på bag-9, 
bedst af sidste 6 huller, bedst af sidste 3 huller 
o.s.v.).  
 
Der er spisning og præmieuddeling kl. ca. 19.30, når 
sidste flight er kommet ind. 
 
Da det er afgørende betydning for det sociale 
fællesskab, at spillet afvikles i et forløb, der bedst 
muligt er afpasset med tidspunktet for den fælles 
spisning kl. 19.30, er start uden for Torsdags-
herrernes tidsreservation,  



Top-10 
Der afvikles 2 Top 10 konkurrencen – en for A-
rækken, og en for B-rækken.  
For A- og B-rækken tildeles 10 point til nr. 1, 9 
point til nr. 2 og så fremdeles, i turneringer der 
tæller til Top-10 (se Turneringskalenderen). 
 
Torsdagsherrernes RyderCup 
”Torsdagsherrernes RyderCup” afvikles for et 
antal spillere fra hhv. A- og B-rækken, som har 
flest TorsdagsherreCup-point efter turneringen 
25. august. De 10 bedst placerede i hver række er 
automatisk kvalificerede. De efterfølgende er 
reserver.  
 
Vinder i begge rækker er holdkaptajner for ”De 
røde” (A-rækken), hhv. ”De blå” (B-rækken).  
 
Der optjenes Cup-point, fra 7. april til og med 25. 
august i 2022, i turneringer der tæller til 
TorsdagsherrerRyderCup (se Turnerings-
kalenderen). 

 
 
. 
 
 
 

kun tilladt i særlige tilfælde og kun efter aftale med 
Torsdagsherrernes formand (f.eks. når alle starttider 
er optaget). 
 
Anden praktisk information 
Klubbens ordinære generalforsamling afholdes 
inden udgangen af april måned. 
 
Præmieuddeling til spillerne på ranglistens Top-10 i 
A- og B-rækken, finder sted i.f.m. Afslutnings-
turneringen. 
 
Al information/kommunikation om klubbens 
turneringer m.m. foregår via Hjemmesiden og mail. 
Tilmelding til særlige arrangement, f.eks. 
Torsdagsherrernes udflugter sker under 
”Klubturneringer” i Golfboks. 

 
 

Bestyrelsen, februar 2022 

 


