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Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv. 

Nedenstående retningslinjer er udarbejdet af bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 7, og kan ændres  
løbende. 
 
 
Udover en redaktionel ændring i opsætningen er der i forhold til Udgave 5, af 21. februar 2018 er der foreta-
get reelle ændringer/justeringer. De er alle skrevet med kursiv skrift. 
Der er ændret i pkt. 1.3, pkt. 1.9, pkt. 1.10, pkt. 1.11, pkt. 1.15, pkt. 2.9, pkt. 3.2. 
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1. Generelt 

1.1. Information 
Bestyrelsen informerer medlemmer via opslag på Seniorklubbens opslagstavle i Klubhuset og ved e-mails. 
Der anvendes den e-mail-adresse, som medlemmet har registreret i Golfbox. Seniorklubben påtager sig ikke 
ansvar for manglende orientering på grund af manglende eller en ikke rigtig e-mail-adresse. 
Tillige orienteres i fornødent omfang ved tirsdags-turneringerne. 

1.2. Hjemmeside 
Seniorklubben har sin egen underside på Vejen Golfklubs hjemmeside. Se under Klubben -> Klubber i Klub-
ben -> Seniorklubben. Her findes de fleste basisoplysninger om Seniorklubbens virke.  
Tilsvarende har Seniorklubben billeder under ”Galleri”.  Det er især billeder fra turneringer og særlige arran-
gementer.  Hvis et medlem ikke ønsker at ”optræde” på internettet med sit portræt, skal han give bestyrel-
sen besked, se også VGK’s Privatlivspolitik. 

1.3. Privatlivspolitik 
Seniorklubben og dens medlemmer er underlagt – og følger Vejen Golfklubs  
”Privatlivspolitik for Vejen Golfklub og Vejen Golfanlæg A/S – 30.05.2018”, som findes på hjemmesiden under 
fanebladet ”Klubben”. 

1.4. Medlemskontingent 
Medlemskontingentet gælder for medlemsåret 1. april – 31. marts. Betaling sker efter opfordring pr. e-mail 
og på opslagstavlen i klubhuset. Betalingsfristen er senest den tredje ugeturneringsdag i sommersæsonen. 
Betaling skal ske via bankoverførsel til den konto, som oplyses i førnævnte betalings-opfordring. 
 Kontantbetaling af medlemskontingent kan kun ske efter aftale med bestyrelsen.  
Er betalingen ikke registreret hos kassereren inden tredje spilledag kan deltagelse i tirsdagsturneringer kun 
ske efter betaling af medlemskontingent eller gæstespillerkontingent. 

1.5. Aktivitets- og spilleplan 
Forud for Sommersæsonen og Vintersæsonen udgiver bestyrelsen en Aktivitets- og spilleplan, hvor alle spil-
ledage, udflugter og andre arrangementer er anført.  

1.6. Turneringsledelse 
 I alle klubbens turneringer har den samlede bestyrelse, inkl. suppleanterne, status som Turneringsledel-
se/Komité, jf. Golfreglerne. Den træffer endelig afgørelse ved uoverensstemmelser / regelbrud mv.  
Bestyrelsen udpeger to-tre medlemmer/suppleanter til at gennemføre de enkelte turneringer, jf. Aktivitets- 
og spilleplanen. 

1.7. Golfreglerne 
Alle turneringer spilles efter gældende DGU-golfregler og VGK’s Lokalregler. 

1.8. Rækkeopdeling 
Opdeling mellem A-række og B-række fastlægges af bestyrelsen ved indledningen af hver halvsæson på 
grundlag af handicap, så der er nogenlunde samme antal spillere i hver række. Grænsen fremgår af ”Aktivi-
tets- og spilleplanen”. Rækkeopdelingen gælder alle Seniorklubbens turneringer, medmindre andet er med-
delt i en turnerings bestemmelser. 

1.9. Spilletempo 
I alle Seniorklubbens turneringer spilles ”Ready Golf”, jf. regel 6.4 b) om spil uden for tur. Det gælder også på 
alle teesteder, inkl. starthullet. 
Det er alle spilleres pligt at bidrage til, at spilletempoet holdes. F. eks. ved at gå frem til bolden og gøre sig 
klar til at slå mens andre slår sine slag, slå sit slag før hjælp ved at lede efter andres bold, undgå flere end tre 
prøvesving, unødig ”læsning” af green før putning, og gå hurtigt væk fra green, når sidste spiller har puttet 
ud. 
Enhver spiller har ret og pligt til at påtale overfor en spiller, hvis denne forsinker spillet unødigt.  
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1.10. Tællende turneringer 
Alle Seniorklubbens turneringer er tællende, dvs. turneringsledelsen indtaster den enkelte spillers opnåede 
resultat i Golfbox, hvorved handicappet reguleres automatisk efter gældende regler. 
 I tirsdagsturneringer er det totalsummen af Stablefordpoints, der indtastes til hcp-regulering. 
I udflugtsturneringer indtastes hulscoren. 
Se dog pkt. 2.11 om regulering ved spil efter vinterregler. 
Spillere, som er medlem af en anden klub får udleveret sit scorekort, og er pligtig til selv at få foretaget han-
dicapregulering. 

1.11. Scorekort 
Efter runden afleverer spillerne deres scorekort til turneringsledelsen, underskrevet af spiller og markør.  

a) Tirsdagsturneringer: Alle spillere skal have påført antal slag og Stableford-points på de enkelte 
huller. Stableford-points skal altid være sammentalt og anført i Point-feltet øverst på scorekor-
tet. Ved Slagspil skal nettoscoren også udregnes og skrives midt på øverste halvdel af scorekort, 
rammet ind i cirkel.  

b) Udflugts-turneringer: Her gøres resultatet op via Golfbox, hvorfor der ikke er krav om, at spiller 
og markør skal udregne og påføre antal points pr. hul. Men antal slag inkl. strafslag for hvert hul 
skal være påført inden det underskrevne scorekort afleveres.  

1.12. Anvendelse af Pedro 
I turneringer, hvor der spilles holdspil, kan der indsættes en eller flere spiller(e) ”Pedro” på 3-mands-hold, 
som således bliver til 4-mands-hold. Pedros point-score er altid: 2 pts. på par 3- og par 5-huller, og 1 point på 
par 4-huller. Pedros score indgår i holdopgørelsen med disse points.  
Ved spil på VGK-banen opnår Pedro således altid 28 points. 

1.13. Nærmest hullet konkurrence 
I alle turneringer er indlagt en ”nærmest hullet”-konkurrence. I vinterperioden kun, når der spilles til som-
mergreens. Der indgår to huller pr. runde på VGK-banen og disse fremgår af Aktivitets- og spilleplanen.  
Der er to præmier pr. hul, uanset række. Se pkt. 1.15 om præmieomfang. 
I udflugtsturneringerer kan der indgå flere huller. 

1.14. Årskonkurrencer 
I løbet af året er der spil om ”Årets titler og præmier”, hvis betingelser fremgår af særskilt bilag, side 5. 

1.15. Præmieomfang 
Turneringsledelsen rangerer de bedste spillere i hver række, som får præmie. Ved lige antal points / netto-
score rangeres efter: laveste hcp. – sidste 9 huller (bagni) – lodtrækning.  
Præmieomfanget afhænger af det totale antal deltagere i dagens turnering: 
 

Præmieomfang ved individuelt spil i Tirsdagsturneringerne 
Nr. Over 30 deltagere 

A- og B-række 
21 - 30 deltagere 

A- og B-række 
11 – 20 deltagere 

Kun en række 
Under 11 
deltagere 

Nærmest 
hullet 

1. 2 fl. vin 2 fl. vin 2 fl. vin 
Tur-

neringen 
aflyses 

1 fl. vin 
2. 1 fl. vin + 3 bolde 1 fl. vin  1 fl. vin 3 bolde 
3. 1 fl. vin 3 bolde 3 bolde  
4. 3 bolde    
5. 3 bolde    
 
Præmieomfang ved individuelt spil i udflugtsturneringer 
 
Ved udflugter anvendes præmieomfang og - art som ved tirsdagsturneringerne. 
Bestyrelsen kan dog beslutte andet præmieomfang og - indhold ved udflugter.  
Ved deltagelse af Lady-golf i turneringer følger præmieomfanget til Lady-deltagerne ovenstående, 
baseret på antal Lady-deltagere. 



 

 
Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv., udgave 6, 01.01.19 Side 4 af 6 

Præmieomfang ved Seniorklubbens Holdspil 
Præmie pr. deltager på holdet 
 
Placering Over 40 deltagere 21-40 deltagere 0-20 deltagere Nærmest 

hullet 
1. 2 fl. vin 1. fl. vin Ingen holdspil, men individuelt 

spil efter ovenstående regler 
 
Ingen 

2. 1. fl. vin 3 bolde   
3. 3 bolde    

Præmiemodtagere skal være til stede for at modtage præmien. Turneringsledelsen kan – efter anmod-
ning - dispensere herfra.  

2. Ugentlige turneringer 
2.1. Den ugentlige turneringsdag er tirsdag. Afvigelser fremgår af ”Aktivitets- og spilleplanen”.  

Året er opdelt i to halvsæsoner, der følger de officielle Sommertids- og vintertidsperioder. 
2.2. Deltagerne skal være medlem af Seniorklubben. Mandlige spillere med DGU-kort, der er fyldt 55 år, 

kan deltage i den ugentlige turnering som gæstespiller mod betaling af gæstespillerkontingent på 30 
kr. 

2.3. Nye medlemmer introduceres til klubbens virke ved at blive sat på hold med Turneringsledelsen i den 
første tirsdagsturnering, som de deltager i. 

2.4. Starttid er kl. 09.00 i sommersæsonen og kl. 10.00 i vintersæsonen 
2.5. Tilmelding sker ved at aflevere dagsaktuelle scorekort til turneringsledelsen senest 25 minutter før 

starttid. Udløb af denne frist markeres af turneringsledelsen ved klokkeringning. Ved senere aflevering 
er turneringsledelsen berettiget til at afvise deltagelse i dagens turnering.    

2.6. Scorekort skal være udskrevet fra Golfbox eller håndskrevet, og skal være udfyldt med navn, DGU-nr., 
spilledato, dagsaktuelt handicap og spillehandicap, samt påført rækkenavn (A eller B). 

2.7. Spilledagskontingent er 20 kr., som afleveres sammen med scorekortet. 
2.8. Holdene dannes af turneringsledelsen ved tilfældig blanding af de afleverede scorekort. Der sættes så 

vidt muligt to A-spillere og to B-spillere på samme hold. 
2.9. Spilleformat  

A-rækken spiller Slagspil med Maximum Score, jf. Golfreglerne pkt. 21.2. hver anden tirsdag og Stable-
ford de øvrige tirsdage. Maximum Scoren på et hul fastlægges som hullets par gange 2 plus 1 
B-rækken spiller slagspil hver fjerde tirsdag, og Stableford de øvrige tirsdage, efter samme regler som 
A-rækken. 
I vintertids-sæsonen spiller begge rækker Stableford. 
Bestyrelsen kan træffe beslutning om andre spilleformer, f. eks. holdspil. 

2.10. Gunstart  
Når turneringsledelsen har dannet holdene sammenkaldes spillerne ved ringning på klokken. Hold-
sammensætningen og starthul bekendtgøres ved navneopråb. Holdene kan straks gå til deres starthul 
og slå ud. Banen er ikke lukket, så andre spillere end Seniorklub-medlemmer eller Lady Golf-
medlemmer, kan stille til start i samme tidsrum, som Seniorklubbens turnering afvikles. Disse spillere 
skal lukkes igennem efter Vejen Golfklubs Ordensregler. 

2.11. Handicapregulering, vintersæson 
Der reguleres EGA-handicap efter hver turnering, så længe banens opsætning tillader regulering. Når 
banerestriktionerne (ændring af teesteder, tee-op på fairways, vintergreens) indføres, anvendes vin-
terregulering på liste på opslagstavle. Denne regulering sker dog kun nedad.  
Når der er skiftet til vinterregulering, fastholdes den resten af sæsonen, også selvom der ind i mellem 
kan spilles til sommergreens. 
Den enkelte spiller er ansvarlig for at anvende det handicap, som fremgår af Vinterregulerings-listen. 
Det er dette vinterhandicap, som anvendes ved spil i Seniorklubbens turneringer i vinterperioden, 
uanset spilleren har fået reguleret EGA-handicap efter spil på anden vis. 

2.12. Aflysning, vintersæson 
Beslutning om aflysning af en tirsdagsturnering på grund af vejrliget (f. eks. for meget sne) træffes af 
den pågældende turnerings ledelse i samråd med VGK’s personale, mandag eftermiddag. Meddelelse 
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herom lægges på forsiden af VGK’s hjemmeside og sendes via e-mail til Seniorklubbens medlemmer. 
I øvrigt gælder, jf. pkt. 13, at en tirsdagsturnering aflyses, hvis der er under 11 fremmødte deltagere. 

3. Udflugtsturneringer 
3.1. Udflugter i sommersæsonen 

Bestyrelsen fastlægger 2-3 udflugtsmål til Golfklubber, hvor der afvikles en udflugtsturnering. I to af 
dem inviteres Lady Golf med. Den sidste udflugt er i september og har karakter af en Afslutningsturne-
ring. 

3.2. Tilmelding og afbud 
Deltagelse i udflugter kan kun ske efter tilmelding inden for den tidsfrist, der er meddelt i turnerings-
bestemmelserne på Golfbox.  Tilmelding kan kun ske på Golfbox. Ved senere tilmelding kan man ikke på-
regne deltagelse.  
Afbud meddeles til den Turneringsledelse, der står under den pågældende turnering i Golfbox. Ved se-
nere afbud end dagen før turneringsdagen kan spilleren pålægges at betale deltagergebyret 

3.3. Rækker og hold 
Ved udflugter, hvor turneringen er sat op i Golfbox, opdeles deltagerne altid i lige store rækker efter 
handicap og køn. Holdene dannes med nogenlunde lige store handicaps, men under hensyntagen til 
kønsfordeling, når Lady Golf er inviteret med. 

3.4. Spilleform 
Alle spiller Stableford, medmindre andet fremgår af turneringens betingelser 

4. Hulspilsturnering 
Der afvikles en Hulspilsturnering i sommersæsonen, såfremt der er et fornødent antal tilmeldte. Turnerings-
konditioner og tilmeldingsliste hænges på opslagstavlen primo april.  

5. Generalforsamlings-dags-turnering 
Forud for den ordinære generalforsamling (den første eller anden tirsdag i november) spilles en 9-huls-
turnering. Der er betales ikke spilledagskontingent og turneringen er ikke-tællende. Formatet er Stableford. 
A-rækken spiller gunstart på forni i lige årstal og B-rækken bagni. I ulige årstal er det modsat.  Normalt præ-
mieomfang. 

6. Juleturnering 
I samarbejde med Lady Golf afvikles en Juleturnering tirsdagen efter Generalforsamlings-dagen. Formatet er 
Texas-scramble. Seniorerne betaler turneringsgebyr, mens Lady-deltagere betaler i form af pakker, der an-
vendes til præmier. 

 
Vedtaget af Bestyrelsen/27. november 2018 
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7. ”Årets titler og præmier” 
 

Turnering/dyst Præmiegavekort-værdi til 
Thorkilds Vinhandel 

Årets spiller er den, der har fået flest placeringspoints i som-
mersæsonen, i turneringer, som er afviklet på Vejen-banen, efter 
følgende system: 

• en 1. plads tæller med 10 points,  
• en 2. plads tæller med 8 points,  
• en 3. plads tæller med 6 points,  
• en 4. plads tæller med 4 points og  
• en 5. plads tæller med 2 points.  

A- og B-række lægges/flettes sammen på en og samme liste. Det er 
kassereren, som fører listen på basis af de ugentlige vindersedler. 

 
 
 
1. plads: 300 kr. plus vandrepokal 
2. plads: 200 kr. 
3. plads: 100 kr. 

Seniormester  
Der spilles om mesterskab i både A-række og B-række, over to spil-
ledage.  
A-rækken spiller Stableford på førstedagen og nettoslagspil med 
Maximum Score 2 gange Par + 1 på andendagen.  
B-rækken spiller Stableford begge dage.  
Rækkeplacering på første spilledag gælder også på anden spilledag, 
uanset eventuel hcp.-regulering.  
Der spilles med dagsaktuelt hcp på spilledagen. 
 
A-mesterskabet opgøres ved at trække antal stableford-points fra 
nettoslagene. Den med det laveste antal ”mesterskabspoints” er 
Seniormester.  Ved lige antal ”mesterskabspoints” er det spillet på 
slagspilsdagen, der bliver afgørende: laveste nettoscore, laveste 
handicap, færrest nettoslag på sidste 9 huller (10-18), lodtrækning. 
 
B-mesterskabet afgøres ved den samlede sum af stablefordpoints 
de to dage. Ved lige antal er det spillet på andendagen, der får 
betydning: flest points, laveste handicap, sidste 9 huller (10-18), 
lodtrækning. 

 
 
 
 
 
For både A-række og B-række: 
 
1. plads: 300 kr. 
2. plads: 200 kr. 
 

 
Hulspilsturnering afvikles årligt i løbet af sæsonen. Turnerin-
gen sættes op såfremt der er et fornødent antal spillere tilmeldt. 
Turneringsbetingelser publiceres i april. 

 
 
1. plads: 300 kr. + Vandrepokal 
2. plads: 200 kr. 
 

Offentliggørelse af resultat og overrækkelse af præmier, jf. liste, sker i forbindelse med den ordinære general-
forsamling i november. 

05.11.16 
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