
Sæsoninformation for Seniorklubben sæson 2022 
 

 
Generelt: 
Gældende er Seniorklubbens vedtægter. 
Interesserede medlemmer af Sønderjyllands Golfklub kan optages i Seniorklubben 
uanset handicap. Ved indmeldelse er aldersbegrænsningen 55 år (er en evt. 
partner yngre end de 55 år, kan vedkommende også optages). Nye medlemmer 
optages hele året og betaler det fastsatte årlige kontingent ved optagelse. 
 
Kontingent: 
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og skal betales på 
seniorklubbens konto -                - inden sæsonstart 1. april eller ved indmeldelse. 
Kontingentet inkluderer en Hole in One forsikring under Seniorklubbens spil. 
Kontingent for 2022 er 400kr. 
 
Turneringer: 
Ifølge reglerne vedr. fortrinsret på banen, har Sønderjyllands Golfklub besluttet at 
Seniorklubben i 2022 har spilletid hver fredag fra kl. 8.36 – 10.36 incl.  
I Golfbox er der 2 separate turneringer, en for 9 huller og en for 18 huller. 
Alle turneringer spilles efter de almindelige golfregler samt lokale regler. 
Turneringerne ledes af en fra bestyrelsen. 
 
Generelle matchproportioner: 
Der spilles i en 9 hullers række og en 18 hullers række. Der spilles så vidt muligt 3 
eller 4 bolde. 
Matchform fremgår af Golfbox samt turneringsprogrammet. For udvalgte 
turneringer findes de enkelt proportioner ved opslag i starterhuset. 
 
Tilmelding: 
 Tilmelding til turneringerne skal ske i Golfbox under Klubturneringer. Tilmelding 
starter 2 uger før, og lukker onsdag morgen kl. 8, før spilledagen. Herefter frigiver 
Sekretariatet ledige tider i tidsbestillingssystemet. 
 
Praktisk afvikling af matcherne: 
Deltagerne skal være klar på 1. tee – ved Gunstart på starthullet - senest 10 
minutter før start. Mødested før en match fremgår af turneringsplanen. 
En spiller fra hver flight fører det digitale scorekort, og en anden spiller fører et 
fysisk scorekort for hele flighten. Det fysiske scorekort under skrives (som 
minimum) af to spillere. 
 

Det fysiske scorekort afleveres til matchledelsen, så snart man er færdig med de 
18/9 huller. 

 Scorekort, der afleveres uden at alle 18/9 huller er registreret, digitalt 
eller fysisk, registreres med NR = No Return, eller WD = Withdrawn. 

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

 
Præmier - turnering: 
Efter hver turnering uddeles præmier. 
I 18 hullers match er der max 3 præmier i hver række. 
I 9 huller match er der max 2 præmie i hver række  
Antal af præmier afgøres af deltagerantallet. 
Er vinderen ikke til stede, går præmien videre til næste spiller i præmierækken. 
 
Præmierækkefølgen ved lige antal point afgøres efter princippet 
 – bedst på bag-9, bedst af sidste 6 huller, bedst af sidste 3 huller osv 
 
Præmier – Par-3 huller 
Der gives præmie for nærmest hul på par 3 hullerne (på Green).  
Er spilleren ikke til stede ved præmieoverrækkelse, bortfalder præmien. 
(Lad være at skrive dig på Par-3 sedlen, hvis ikke du kan være til stede ved 
præmieoverrækkelsen) 
 
Handicapregulering 
Alle individuelle turneringer er handicapregulerende og indberettes på Golfbox . 
Der sker handicap-regulering for både 9 og 18 hullers runder, og uanset starthul. 
 
Informationer generelt 
Medlemmer opfordres til at søge information om vedtægter, turneringsplan, 
sæsoninformation m.m. på Sønderjyllands golfklub´s hjemmeside under Klubber i 
Klubben => Seniorgolf. 
 
Bestyrelsen 2022 


