
Velkommen til Seniorgolf – 2020 -      
 

 Se Roskilde Golf Klubs hjemmeside - Klubber i klubben – Seniorgolf 

 

 

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 50 år – herrer 55 år) 

 

Det registrerede handicap må ikke være over 40, regel med fleksibilitet (kontakt 

formanden) 

* vintergolf på 18-hullers banen spilles fra teested 50 med max HCP 40 

* vintergolf på vinterbanen spilles med max slag 30 til herrer og max 33 til damer 

* sommergolf spilles med max. HCP 40, hvor der fra start skal vælges teested 50 eller 58 

* ingen kan reguleres højere end HCP 36, når dette først er opnået 

 

 Matchfee for sommersæsonen er kr. 275 (dækker årets 2. og 3. kvartal).  

           

 Matchfee for vintersæsonen er kr. 300 (dækker 4. kvartal og 1. kvartal) 

 

Beløb overføres til Seniorklubbens konto, reg.nr. 9304 kontonr. 4578918634 med navn som 

reference. 

 

 2.  Spilledage.   

 
   I sommersæsonen spilles hver torsdag mødetid senest 07.15 (spiller ud samtidig) 

 

      I vintersæsonen spilles hver fredag mødetid senest 08.45 (spiller ud samtidig) 

 

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

 

 Tilmelding til matchen foregår således: 

 

Seniorgolferne møder blot op, da spilletiderne er blokeret af golfklubben. 

 

På spilledagen printer medlemmerne et scorekort ud og sætter et kryds ud for sit navn - på den 

fremlagte liste. 

 

Matchdeltagerne finder sit navnekort og lægger det på bordet – bruges af matchledelsen til 

holdsammensætningen. 

 



 

3.  Gennemførelse af matcherne. 
 

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

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

der præmie til dagens vindere blandt både 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 herre vælger teested 50 – gælder det for hele perioden. Man kan altså ikke skifte fra 

gang til gang. Valg af teested skal meddeles matchledelsen ved sæsonstart. 

 

 I vintersæsonen spiller både damer og herrer fra teested 50 (18-hullers banen). 

 Vinterbanen spilles med max slag 30 for herrer og max slag for damer 33. Der reguleres 

internt i Seniorklubben for medlemmer med højere score end 36. 

 

4.  Sidste matchdag i hver periode. 
  

 Afslutningsmatcherne – hvor der spilles Mexican Scramble - er ikke tællende matcher i de                                  

 gennemgående turneringer. 

 

I forbindelse med afslutningsmatcherne (13.12.2019, 27.03.2020, 25.06.2020, 24.09.2020 og 

11.12.2020) arrangeres der fælles spisning, og derefter er der uddeling af præmier til vinderne 

af dagens match.  

 

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

præmier til de 3 bedste damer og de 3 bedste herrer – hvert kvartal. 

 

5.  Gennemgående turnering.  
 

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

enkelte kvartaler. 

 

Tællende matcher er antal matcher minus 4. 

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

afslutningsmatchen i dette kvartal. 

 

Styregruppen indtaster i sommersæsonen 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 6 damer og mindst 10 herrer. 

Det betyder, at der kan afvikles matcher, når blot enten antal damer eller antal herrer er mødt 

op, men dog så alene gældende for damer/herrer. 

 

Matchledelsen kan – ved særlige vejrforhold – beslutte, at der spilles færre huller. 

 

Når der spilles med lejeforbedring, 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. med mindre golfboks kan anvendes til 

regulering. 

 

Markørerne skal være deltagere i den interne turnering.  

 

6. Arrangementer i andre klubber  

    
Der arbejdes med planlægning af: 

 

Mandag 18. maj 2020 Midtsjællands GK, Kvanløse 

 

Mandag-tirsdag 8.-9. juni 2020 Araslöv Golf & Resort, Sverige 

 

Mandag 10. august 2020 Næstved GK 

 

  

Med venlig hilsen 

Ejvind N. Jensen (formand)   2176 4900 

Susanne Jensen (kasserer)   4638 3862 

Ole Strangholt (matchleder – gennemgående turnering) 6150 7364 

Jan Hoffmeyer (matchleder – gennemgående turnering) 21647946  

 

Arne Beyer, Grethe Risegaard og Hans Kristian Olesen supplerer bestyrelsen med Arrangementer i 

andre klubber. 

 

 

 

 


