
Seniorklubben - Varde Golfklub 

Præmieoversigt april 2019 

Præmieoversigt 

Præmie ved de almindelige onsdagsturneringer i Seniorklubben: 

1-8 deltagere i rækken: 1 præmie: 1 fl. vin. 

9-16 deltagere i rækken: 2 præmier: 1fl. vin & bold + 1 fl. vin. 

17+ deltagere i rækken: 3 præmier: 1 gavekort a 100kr. + 1 fl. vin & bold + 1 fl. vin. 

Gavekortet er til proshoppen med proshoppen som medsponsor. 

Holdspil inklusiv spil med rød bold og Texas scramble er der præmie til de: 

1 bedste hold a 4 spillere ved 1-6 hold i rækken. 

2 bedste hold ved 7-12 hold i rækken. 

3 bedste hold ved 13+ hold i rækken. 

Foursome, Greensome og Fourball Bestball er der præmie til de: 

1 bedste hold a 2 spillere ved 1-6 hold i rækken. 

2 bedste hold ved 7-12 hold i rækken. 

3 bedste hold ved 13+ hold i rækken. 

Nærmest flag hul 2 og hul 10 i anden slag: 1 fl. vin. 

Præmie på alle huller ved birdie: En bold. 

Nærmes flag og birdier gælder stableford, slagspil, holdspil, samt Fourball Bestball. 

Der er ikke nærmest hul ved Texas Scramble, Foursome, samt Greensome. 

 

Præmie ved klubmesterskab: 

Vinderen: 1 gavekort a 300 kr + trofæ for bedste bruttoscore. (Vinderen vinder kun en gang, altså ikke også for nottoscore). 

Alle øvrige spiller slagspil med nettoscore gældende og opsamling efter 10 slag. 

Præmier for placering, nærmest flaget og birdie som ved onsdagsspil. 

 

Vinterspil: 

Præmier to gange – nytår og ved afslutning. 

2 fl. vin,  1fl. vin + bold,  1fl. vin  til nummer 1-3. 

 

Præmie ved inviterede klubber 

Ribe: Der spilles Stableford 

5 præmier i hver række – A & B. Betales af den arrangerende klub. 

1. præmie 2 fl. vin – de øvrige 1 fl. vin. 

Præmie ved nærmest flag i 2. slag på hul 2 og 10, 1 fl. vin. 

Give: Der spilles Stableford 

Der spilles i 4 rækker: Herrer A & B og Damer A & B. 

5 præmier i hver række, 2 fl. vin til vinder og 1 fl. vin til øvrige 

Præmie nærmest flag i 2. slag på hul 2 og 10, 1. fl. vin. 

Præmieudgifterne deles med 2/3 til Seniorklubben og 1/3 til Morgenfruerne. 

 

Aktiviteter med morgenfruerne 

Hyggespil og udflugt 

Der spilles holdspil. 

Nr. 1: 3 flasker vin til hver spiller. 

Nr. 2: 2 flasker til hver spiller. 

Nr. 3: 1 flaske vin til hver spiller. 

1 flaske vin til nærmest hul i to slag på 2 udvalgte huller. 

1 bold til birdies. 

Præmieudgifterne deles med 2/3 til Seniorklubben og 1/3 til Morgenfruerne. 

 

 

 


