
Ordensregler for golfklubben ”Onsdagsmorgenholdet”. 

 

Klubben er en afdeling af herreklubben i Roskilde Golf Klub, og betaler kontingent til herredagen 

efter gældende regler. 

Klubben spillede første gang i juli 1996. Som medlem kan optages ethvert ”anstændigt” medlem af 

Roskilde Golf Klub.  

 

Ved optagelse afleveres den til enhver tid gældende ”optagelsesgave”, og der betales det gældende 

årlige indskud til klubben. Den erlagte ”optagelsesgave” opbevares sammen med tidligere gaver i et 

skab i mødelokalet og er tilgængelig for de fremmødte spillere hver onsdag morgen inden spillets 

start. Alle onsdagsmorgenherrer forventes at bidrage til opretholdelse af den nødvendige beholdning 

i skabet, når der anmodes herom.  

 

Der spilles efter de regler og den matchplan, som gælder for herreklubben. 

 

Mødetid i sommerhalvåret (1. april til 30 sept.) er onsdag mellem kl. 07.30 og kl. 08.30. Der bookes 

tid på Golfbox i dette tidsrum. Der udskrives scorekort, og der markeres for fremmøde på en særlig 

mødeliste for onsdagsmorgenholdet. Spillerne går ud i hold, normalt 4-bolde, i den rækkefølge 

hvori der er booket i Golfbox. 

 

I vintersæsonen (1. okt. til 31. marts) startes mellem kl. 8.30 og 09.30. Der tilmeldes i dette tidsrum 

via Golfbox. Der spilles stableford under de gældende banebetingelser. Normalt spilles i 3-bolde. 

 

Efter matchen noteres dagens matchresultat på mødelisten. Spilleren med højeste score/point, er 

dagens vinder. Præmien uddeles ved nærmest følgende fælles arrangement. 

 

Til finansiering af de kvartalsvise frokoster betales kr. 200.- per kvartal eller kr. 800.- en gang 

årligt. Modtagne betalinger noteres på mødelisten.  

 

Hver enkelt spiller er i sommerhalvåret ansvarlig for aflevering af scorekort i herredagsbrevkassen i 

gangen. En spiller fra sidste hold, som kommer ind, lægger mødelisten i klubbens skab i 

mødelokalet. Det er ikke nødvendigt at låse. I vinterhalvåret noteres dagens resultat på mødelisten. 

Her benyttes normalt blot et scorekort per hold. 

 

Sidste hold, som går ud om morgenen, er ansvarlig for oprydning og lukning af skabet i 

mødelokalet. Luk blot døren, hvis der ikke er nøgle.    

 

Ordensregler: 

- der forventes normal golfmæssig, anstændig adfærd af gruppens spillere 

- i tilfælde af ”upassende” adfærd, kan formanden idømme en ”bod”, som indgår i gruppens 

”skabsbeholdning”. 

- der er slipsetvang ved den årlige julefrokost. Medaljemodtagere bærer medaljen. 

- andre nødvendige ordensregler etableres ved behov 

 

Gruppens motto: ”Vi skal have det sjovt – sammen”. 

 

Disse regler er opdateret i nov. 2021.  


