
 

   

Turneringsprogram 2017 
 

Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. 

Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange 

turneringer. Vi gentager succesen fra sidste år med en løbende Order of Merit med navnet 

Holmegaard Cup 2017.  Her kan man ved flittig deltagelse i klubbens turneringer, spille sig til 

chancen for at blive årets allround mester. Ved sæsonens afslutning inviteres de bedst 

placerede fra alle rækker til deltagelse i denne turnering. Max antal: 72 spillere. 

Efter mange tilbagemeldinger på maden sidste år, får menuen i år et kvalitetsløft. Dette 

betyder derfor også at der er sket en lille prisstigning for bespisningen til turneringerne.  

Menuen til den pågældende turnering vil desuden blive præsenteret under tilmeldingen på 

Golfbox, således at man på forhånd ved, hvilken slags mad man betaler for.  

Vi fjerner Pink cup fra programmet, så der kun er en velgørenhedsturneringer tilbage Rød tee.  

I forbindelse med den turneringer har vi behov for frivillige donationer, gaver til 

præmiebordet og auktion, så vi får indsamlet størst mulige beløb. 

Sider mærket med grøn stjerne tæller med i Holmegaard Cup 

 
 

 



 

 

Åbningsturnering, Texas Scramble 
1. april 

Traditionen tro er årets åbningsturnering en Texas scramble. 

Vi håber selvfølgelig at se så mange klubmedlemmer som muligt til årets åbningsturnering. 

Det er en lukket turnering, kun for klubbens medlemmer. 

Der tages selvfølgelig forbehold for vejret og banen. 

Det er selvfølgelig slagspil 

Tæller ikke med til Holmegaard Cup 

 

Turneringsfee 100,- kr. 

Morgenmad og frokost 130,- kr. 

 

1. Renè Moen 

2.    



   

 

    
 

 

 

 30. april 

DGU KLUBCUP 2017, stableford 

Åben klubturnering 

 

 

 

Der spilles Stableford i 3 lige store rækker, fordelt efter middelhandicappene af de tilmeldte 

spillere. 

 

Turneringsfee 100,- kr. 

Morgenmad og frokost 130,- kr. 

Gæstegreenfee 200,- kr. 

Turneringsleder. 

1.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

20. maj 

Holmegaard Open 2017 

Åben klubturnering for alle 

 

Som noget nyt i år, vil der blive arrangeret en turnering, hvor der er plads til alle. Der spilles 

på begge baner. 

Hvilket vil sige, alle nye i golfens verden eller som ikke har fået kort til at spille på den store 

bane, også har mulighed for at være med i klublivet.  

På 18 huls banen spilles Stableford i 3 lige store rækker, fordelt efter middelhandicappet af de 

tilmeldte spillere. 

På 6 huls banen spilles stableford i 1 samlet række, men 2 runder, så skulle der passe 

nogenlunde med tiden. 

Der vil være præmiebord til begge turneringer. Vi skulle helst være flest mulige på begge 

baner, så det kan blive en super dag for alle. 

Max antal på 6 huls banen er sat til 24 personer, og det er kun for personer med over 45 i HCP 

Alle andre spiller på 18 huls banen. 

 

Turneringsfee 100,- kr. 

Morgenmad og frokost 130,- kr. 

Gæstegreenfee 200,- kr. 

   

 

 



 

 3. juni 

Rød Tee, velgørenhedsturnering. 

Åben klubturnering 

 

Der spilles Stableford i 3 lige store rækker, fordelt efter middelhandicappene af de tilmeldte 

spillere. 

Alle spiller fra Rød tee. 

Der sælges, (forhåbentlig lange og lige), drives på hul 11 til kr. 100 som sidste år. 

Der vil være mulighed for at købe 2 fordelskort til brug på banen. Købes ved tilmelding. 

Der afholdes en auktion over effekter som er doneret til dagen. 

Målet er at få samlet så mange penge ind som muligt, gerne flere end sidste år.   

Turneringsfee 100,- kr. 

Morgenmad og frokost 140,- kr. 

Gæstegreenfee 200,- kr. 

De indsamlede midler går til børneafdelingen på Holbæk 

sygehus. 

Turneringsleder. 

1. Renè Moen 

  



 

 

1. Juli 

  Golfhäftet Trophy 2017 
 Greensome, Parturnering 

 

Turneringsinformation 

Nordens største golfturnering 

For 7. år i træk arrangerer Golfhæftet ”Golfhæftet Trophy”, der er Nordens største og mest værdsatte 

golfturnering. Sammen med mange partnere arrangerer Golfhæftet i år hele 120 delturneringer i Sverige, 

Danmark, Norge og Spanien. ”Golfhæftet Trophy” er en parturnering og vinderparret i hver delturnering går 

videre til finalen på Bro Hof den 18. juli. (Finalister fra turneringer, der arrangeres efter den 3. juli, skal spille i 

finalen i 2017). 

 Parturnering, Greensome, Modificeret Stableford, 6 udslag pr. spiller, gun-start 

 Holdets gennemsnitlige spillehandicap er summen af følgende: Spilleren med lavest handicap reduceres 

til 60 % og spilleren med højest handicap reduceres til 40 %. 

 Højeste tilladte handicap er 36. Der kræves nøjagtigt EGA-turneringshandicap. 

 Turneringen er åben for alle, der er født i 1998 eller tidligere. Yngre spillere skal spille sammen med en 

forælder eller værge på holdet. 

 Du kan deltage i lige så mange delturneringer, som du har lyst til og bytte spillepartner så ofte du vil, men 

spillerne til finalen på Bro Hof skal være de samme personer, som vandt i delturneringen. 

 Samtlige deltagerer får en flot goodiebag med produkter og tilbud fra vores partnere. 

Turneringsfee med Golfhæftet 150,- kr.                                             Turneringsleder. 

Turneringsfee uden golfhæftet 200,- kr.                                             1. Renè Moen 

Morgenmad og frokost 150,- kr.                                                             

Gæstegreenfee 200,- kr.                                                                            



Tættest pinden konkurrence på alle par 3 huller. 100,- kr. 
  



 

 

 5. august 

 Sparekassen Kronjylland – DGU Klub cup 2017, Stableford 

Åben klubturnering 

 

 

 

Vi spiller alle sammen Stableford.  

Der spilles i 3 lige store rækker, fordelt efter middelhandicappene af de tilmeldte spillere.. 

 

Turneringsfee 100,- kr. 

Morgenmad og frokost 140,- kr. 

Gæstegreenfee 200,- kr. 

Turneringsleder. 

 



 20 og 21. august 

 

 

 

 

 

 

19 & 20. august 

Klubmesterskaber i slagspil 

KM Slagspil: (Afvikles over samme weekend.) 
Der afvikles KM i slagspil i følgende rækker: Dame, Herrer, Dame Senior & Herre Senior. 
Der kan deltage 36 spillere pr. række. Hcp. begrænsning er 36.  
Startlisten udgør de 36 spillere med lavest handicap, der er rettidigt tilmeldt. 
Er der flere tilmeldte end pladser, oprettes venteliste efter handicap. 
Evt. juniorer der ønsker at prøve kræfter med herre/dame-række, kan rette henvendelse til 
Turneringsudvalget, der så, i samråd med træner-teamet, kan tildele evt. dispensation. 
 
I herrerække og damerække spilles 3 runder/54 huller med cut efter 2. runde, (Top 12).  
(2 runder lørdag, en runde søndag) 
Øvrige rækker spiller 2 runder, med cut efter 1. runde. (Top 12)  
 
KM Slagspil afvikles i 3-bolde. 
 
Persontransport er ikke tilladt i Herre og Damerækken.  

De 8 bedste dame og herrespillere kvalificerer sig til at spille om klubmesterskabet i hulspil. 

(Ved mindre end 12 slagspillere i Damerækken, er det kun de 4 bedste der kvalificerer sig til 

KM Hulspil). 

Turneringsleder. 

1. Renè Moen 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

19 & 20. august 

Øvrig aktivitet i weekend for KM Slagspil. 

 

Der afvikles sideløbende med KM Slagspil d. 19-20/8, en Stableford-turnering løbende over 

36 huller, med afvikling af første runde lørdag og anden runde søndag.  

Således håber bestyrelsen og turneringsudvalget at vi kan sikre mange mennesker i klubben, 

omkring KM i slagspil, i og med det er tænkt at klubmestrene bliver udråbt samtidig med 

præmieoverrækkelsen i Stableford-turneringen. 

Lørdag slår KM ud først, søndag slår Stablefordturneringen ud først. 

Max antal deltagere er 62, efter princippet først til mølle. Hcp. begrænsning er 36.  

Der indføres venteliste. 

 

 

Turneringsleder. 

1. Renè Moen 



 

 

2 og 3. september 

Klubmesterskab i Hulspil 

Herre og Damer 

 

Kvalifikationen til KM-Hulspil afgøres af resultaterne ved KM Slagspil.   

Således kvalificerer de, i alt, 8 bedste slagspillere sig, fundet i rækken Herre. 

Og de, i alt, 8 bedste slagspillere, fundet i rækken Dame. 

(I tilfælde af mindre end 12 slagspillere i rækken Dame, er det kun de 4 bedst placerede 

slagspillere der kvalificerer sig.)  

Seedningen er 1. mod 8., 2. mod 7., 3. mod 6. & 4. mod 5. 

Der spilles kvart og semifinaler lørdag. (Damer kun semifinaler, såfremt antallet af 

kvalificerede kun er 4.) Søndag spiller begge rækker finale. Der spilles finale over 36 huller.  

Såfremt der er afbud blandt de kvalificerede, hentes de næst-placerede spillere i 

slagspilsrækken ind, så længe der er spillere at tage af.  

Turneringsleder 

1. Renè Moen 

 



 

    

    

 

 

 

 

9. september 

Titleist & Kirsch Golf Invitational 2017 

Holdturnering 

 

 

Det er en turnering som Karsten selv sætter op, men dette er datoen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

23. september 

Elmely kro Open 2017 

Åben klubturnering 

 

Vi regner med stor tilslutning til denne turnering, hvor Elmely Kro, traditionen tro,  serverer 

lidt godt at spise fra årstidens menu. 

Der serveres morgenmad fra klokken 07:45 

Der spilles Stableford i 3 lige store rækker, fordelt efter middelhandicappene af de tilmeldte 

spillere. 

Der er tættest pinden på alle par 3 hullerne. 

Turneringsfee 200,- kr.    

Gæste greenfee 200,- kr.   

Turneringsleder. 

 



 

1. oktober 

Greensome 

Par turnering 

Man kan tilmelde sig som hold eller individuel spiller. De der tilmelder sig individuelt, bliver 

af turneringsledelsen parret med en anden spiller i samme situation, således de efterfølgende 

udgør et hold. 

Greensome er en variation af foursome, idet begge spillere i parret slår ud fra teestedet og 
vælger den bedste bold, der så spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er valgt. Herefter 
skiftes spillerne til at slå som i foursome.   
Slagspil: I greensome slagspil er parrets spillehandicap lig med laveste ”spillehandicap” x 0,6 + 
højeste ”spillehandicap” x 0,4. 
Der rundes op/ned. Eks.: Spiller 1: spillehandicap på 5 og spiller 2: spillehandicap på 16   
Dvs. 5 x 0,6 + 16 x 0,4 = 9,4 der afrundes til 9. 
 
Turneringsfee 100,- kr. 

Morgenmad og frokost 150,- kr. 

Gæstegreenfee 200,- kr. 

Turneringsleder. 

1. Renè Moen 



 

    

  14. oktober 

Holmegaard Cup Finale 

Klubturnering med invitation. 

 

Årets finaledag for de 72 flittigste og dygtige klubmedlemmer, der har placeret sig bedst i de 

tællende turneringer sæsonen igennem. Der er sat en grænse på 72 deltagere.  

Der spilles Stableford i en række med 7/8 hcp. Den score der opnås på dagen, i forhold til 

Order of Merit, tæller dobbelt, så intet er afgjort før denne turnering er færdigspillet. 

Der er tættest pinden på alle par 3 huller. 

Der vil være præmier til dagens nr. 1- 3. 

Og selvfølgelig til årets bedste ALL ROUNDER nr. 1 - 10  

Turneringsfee 100,- kr. 

Morgenmad og frokost 130,- kr. 

Turneringsleder.  

1. Renè Moen   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliten spiller hjemme på følgende datoer.

 

6. maj 

Hjemme 

7. maj 

Hjemme 

13. august 

Hjemme 

 

 

   17. juni 

Hjemme 

18. juni 

Hjemme 

 

 

Starter til hjemmebane. 

Ved behov send mail.  

  


