
Velkommen til Seniorgolf – 1.4.2016 til 31.3.2017     
 

1.  Betingelser for at kunne deltage i de ugentlige matcher. 
 

  Man skal have status som aktiv i Roskilde Golf Klub. 

 

  Man skal – det år man starter - have nået en vis alder: 

 
 Damer: Årgang 1966 eller tidligere - hvis man starter i år 2016. 

 

 Herrer: Årgang 1961 eller tidligere - hvis man starter i år 2016. 

 

 Det registrerede handicap må ikke være over 36 

 

 Matchfee for sommersæsonen kr. 250 – (der dækker 2. og 3. kvartal 2016) skal være betalt  

 inden udgangen af april måned 2016. 

           

 Matchfee for vintersæsonen kr. 250 – (der dækker 4. kvartal 2016 og 1. kvartal 2017) skal 

 være betalt inden udgangen af oktober måned 2016.  

 

 2.  Spilledage.   

 
   I sommersæsonen hver torsdag - se oversigten på opslagstavlen. 

 

      I vintersæsonen hver fredag - se oversigten på opslagstavlen - ca. 1.10.2016. 

 

  Man bestemmer selv om man vil spille både sommer og vinter. 

 

 Tilmelding til matchen foregår i Restaurant Kontoret - således: 

 

Matchdeltagerne printer et scorekort ud, bekræfter tiden og sætter et kryds ud for sit navn på 

den fremlagte startliste. 

Matchdeltagerne finder og afleverer sit navnekort til holdsammensætning. 

Styregruppen indtaster alle Seniorgolferne i GolfBox - for hver spilledag. Hvis en 

Seniorgolfer ikke kan spille - skal man selv gå ind i GolfBox og slette sit navn denne dag. 

 

3.  Gennemførelse af matcherne. 
 

 Holdsammensætningen sker ved lodtrækning – som foretages af dagens matchleder. Efter 

matchen afleveres scorekortet til dagens matchleder, der opgør resultatet. I hele perioden er 

der præmie til dagens vindere blandt damerne og herrerne. Vinderne skal, med mindre andet 

er aftalt, være til stede ved præmieoverrækkelsen. 

  I sommersæsonen spiller damerne fra teested 50 og herrerne fra teested 58 eller 50. 



         Hvis en herrer vælger teested 50 – gælder det for hele perioden. Man kan altså ikke skifte fra 

gang til gang. Skal meddeles matchledelsen ved sæsonstart. 

 

 I vintersæsonen spiller både damer og herrer fra teested 50. Matchledelsen kan overraske med 

at alle skal spille fra teested 53. Deltagerne har samme antal slag uanset om der spilles til 

sommergreens eller til vintergreens. Der anvendes ikke vintergreensscorekort. 

 

4.  Sidste matchdag i hver periode. 
 

I forbindelse med afslutningsmatcherne (30.6.2016 – 29.9.2016 - 16.12.2016 og 31.3.2017) 

arrangeres der fælles spisning, og derefter er der uddeling af præmier til vinderne af dagens 

match (Mexican Scramble). 

  

Herefter uddeles der præmier til vinderne af den gennemgående kvartalsmatch. Der er 

præmier til de 3 bedste damer og de 3 bedste herrer – for det foregående kvartal. 

 

Der udleveres kun flasker, hvis der har været minimum 4 tællende matcher. 

 

5.  Gennemgående turnering.  
 

Det opnåede antal Stableford point bliver uge for uge lagt sammen for at finde vinderne af de 

enkelte kvartaler. 

 

Hvor mange resultater skal der tælles med i hvert kvartal? 

 

Hvis der er 10 tællende matcher eller derover – er det de 8 bedste resultater, der tælles med. 

Hvis der er 9 tællende matcher i et kvartal – er det de 7 bedste resultater, der tælles med. 

Hvis der er 8 eller 7 tællende matcher - er det de 6 bedste resultater, der tælles med. 

Hvis der er 6, 5 eller 4 tællende matcher – er det 6, 5 eller 4 matcher, der tælles med. 

Hvis der er mindre end 4 tællende matcher, i et kvartal udleveres der ikke vin ved 

afslutningsmatchen i dette kvartal. 

 

Styregruppen indtaster i GolfBox det samlede antal stableford point for hver Seniorgolfer, der 

har spillet på dagen. 

 

For at være en tællende match skal der være mindst 4 damer og mindst 6 herrer der deltager. 

En tællende match vil derfor aldrig have under 10 deltagere. 

 

Matchledelsen kan – ved særlige vejrforhold – beslutte at der kun spilles 9 huller (forni). Der 

tillægges så 18 stableford point (for bagni) til resultatet. Resultatet bliver ikke indtastet i 

GolfBox. 

 

Når der spilles med lejeforbedring (vinterhalvåret – og i den periode hvor der ikke indtastes 

stableford point i GolfBox) mister man slag hvis dagens score er over 36 stableford point. 

Man mister lige så mange slag som man er over 36 stableford point - dog max. 4 slag pr. 

match. Gælder for hele perioden 1.10 til 31.3. 

 

Markørerne skal være deltagere i den interne turnering.  



  

6. Sæsonens fire spilleperioder. 
 

 Sommer 1+2. Den ugentlige spilledag i sommerperioden er torsdag. 

         Tilmelding senest kl. 7.30. 

 

         Sommer 1. Fra torsdag den 7. april 2016 til torsdag den 23. juni 2016 - i alt 11 spilledage. 

         Der er afslutningsmatch torsdag den 30. juni 2016, denne match er ikke tællende i den 

gennemgående turnering. 

  

         Sommer 2. Fra torsdag den 7. juli 2016 til torsdag den 22. september 2016 i alt 12 

spilledage. 

         Der er afslutningsmatch torsdag den 29. september 2016, denne match er ikke tællende i den 

         gennemgående turnering.     

 

 

        Vinter 1+2. Den ugentlige spilledag i vinterperioden er fredag.  

Tilmelding senest kl. 8.30. 

 

          Vinter 1. Fra fredag den 7. oktober 2016 til fredag den 9. december 2016 i alt 10 spilledage.    

Der er afslutningsmatch fredag den 16. december 2016, denne match er ikke tællende i den 

gennemgående turnering. 

 

           Vinter 2. Fra fredag den 6. januar 2017 til fredag den 24. marts 2017 i alt 12 spilledage.    

         Der er afslutningsmatch fredag den 31. marts 2017, denne match er ikke tællende i den  

         gennemgående turnering. 

   

 

Vi ønsker alle Seniorgolfere en god sommer- og vintersæson 2016/17. 

 

Med venlig hilsen 

 

Poul Sarfelt (formand)    2160 3387 

Susanne Jensen (kasserer)   4638 3862 

Ole Strangholt (matchleder – gennemgående turnering) 6150 7364 

Poul Erik Edsen-Johansen  (matchleder – gennemgående turnering) 6169 4609  


