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MEN’S SECTION 

Men’s Section (MS) er Varde Golfklubs officielle klub i klubben for mænd. 

Det er stedet at mødes for den glade golfer, der ønsker at spille en god runde golf med 
ligesindede. 

Vi kommer hver torsdag for at dygtiggøre os i dette vidunderlige spil og samtidigt have det 
hyggeligt sammen. 

Der er en kammeratlig tone i hver bold, og vi går bestemt ikke af vejen for små drillerier 
undervejs. 

Men vi spiller efter reglerne, og der konkurreres på livet løs – om dagspræmier, 
månedspræmier, årspræmier, nærmest-flaget-præmier, birdiepræmier eller fadbamser og 
håneret. 

Efter matchen mødes vi i restauranten for at nyde et glas og få en velfortjent gang mad. 

Der er ikke nogen øvre hcp-grænse for at kunne deltage i Men’s Section, men man 
kan højst spille med 36 tildelte slag. 

Der er altid præmier at spille om takket være et beskedent kontingent på 400 kr. (2020) 
Desuden er vi heldige at have en del sponsorer, som gør, at eksempelvis den årlige 
udflugt kan laves til fornuftige penge! 

Vi spiller i 3 forskellige rækker, så chancen for at vinde et eller andet er ganske pæn. 

Vi har p.t. 2 venskabsklubber, som vi årligt mødes med og spiller mod ude/hjemme hvert 
andet år. Her drejer det sig om at vinde, og det er stoltheden – og pokalen, der står på spil. 
Vores venskabsklubber er p.t. Ribe og Skærbæk Mølle. 

Desuden har vi 2 hyggelige matcher hvert år med damerne fra Ladies Section. 

 Derfor skal du melde dig ind i Men’s Section: 

1. Du får hyggeligt og socialt samvær 
2. Du lærer nye golfere at kende, så du også på andre dage kan finde nogen at 

spille med 
3. Du kan forbedre dig både teoretisk og spillemæssigt 
4. Du kan vinde præmier 
5. Du kommer til at spille andre baner 

Åbningsturneringen 11. Juni er åben for alle – så alle herrer mellem 18-99 år er velkomne. 
Hvis du overvejer at blive medlem af Men’s Section er du meget velkommen. Måske er det 
også noget for dig. 

Hvis du vil vide mere inden du møder op, så kontakt én fra bestyrelsen. 

Tilmelding via GolfBox. SENEST 1 TIME FØR GUNSTART  

 Mødetid senest 15 min. før start. 



 DER KAN IKKE EFTERTILMELDES!  (Det gælder alle turneringer.) 

I sæsonen spilles der turnering hver torsdag fra og med april til først i oktober – bemærk, 
at der også spilles i juli måned. .  

Hver torsdag er der spisning, hygge og præmie til dagens bedste spillere. 

Den første torsdag i hver måned er der månedsturnering med efterfølgende fælles 
spisning og alle præmieoverrækkelser for sidste måned. 

Der spilles løbende turneringer, hvor der gives point efter spillerens placering i de aktuelle 
rækker. Hver måned og for hele året. Dette kan følges i Golfbox under ”Orders of Merit”. 

Man bliver i den række, som man starter turneringen i, selv om man i sæsonen skulle 
rykke op/ned i hcp, i forhold til A-, B- og C-rækken. 

 

 

 

 

 

  



Program for sæson 2020  Ændringer kan forekomme. 

Dato Match 
Gun 

START    

2. april Opstarts holdmatch / opstarts møde/spisning 16:00  AFLYST  

16. april Stableford 16:00  AFLYST  

23. april Opstarts holdmatch / opstarts møde/spisning 16:00  AFLYST  

30. april Slagspil/put 16:00  AFLYST  

       

7. maj Stableford 16:30  CORONASPIL  

14. maj Stableford 16:30  CORONASPIL  

19. maj Venskabsmatch mod LS 16:30  AFLYST  

28. maj Slagspil/put 16:30  CORONASPIL  

       

4. juni Holdspil (special) spiller vi ikke men stableford 16:30  CORONA SPIL  

10.juni Pokalmatch mod Skærbæk Mølle i Ølgod 16:30  AFLYST  

11. juni Opstart efter corona Holdspil og info møde 16:30    

18. juni Stableford 16:30    

23. juni Pink cup/Sankt Hans Tunering 16:30    

25. juni Slagspil/put 16:30    

27. juni EVT. UDFLUGT ER FLYTTET TIL D. 5 SEPTEMBER 10:30    

       

2. juli Holdspil 16:30    

9. juli Stableford 16:30    

16. juli Slagspil 16:30    

23.juli Stableford 16:30    

30. juli Slagspil/put 16:30    

      

6. august Holdspil 16:30    

13. august POKALMATCH MOD LS 16:30    

20. august POKALMATCH MOD RIBE I VARDE 16:30    

27. august Slagspil/put 16:30    

       

3. september Holdspil 15:30    
5. september Udflugt 13:00    

10. september Stableford 15:30    

17. september Stableford 15:30    

24. september Slagspil/put 15:30    

       

1. oktober 3-kølle-match og generalforsamling 16:30    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Generelle betingelser 

 

 
 
Turneringsform 
 
I 2020 spiller vi atter en gennemgående OoM fra april til oktober og uden sommerferie. 
Som noget nyt i år vil vi prøve at køre en gennemgående Eclectic-turnering fra april til 
september på alle tællende 18-hullersrunder (jf. turneringsplanen). Alle 18-hullersrunder 
spilles og registreres som EDS runder.  
 
Alle turneringerne afvikles med gunstart.  
 
 
Rækkeinddeling 2020 
 
A-rækken:  0 til 14 
B-rækken: 14,1 til 21  
C-rækken: 21,1 til 36  
 
Der vil som udgangspunkt være præmier til de bedste i hver af de 3 rækker alle torsdage. 
Dog kan der ved særlige spilformer eller andre tiltag være flere præmier.  
 
Præmierne overrækkes kun ved personligt fremmøde ved hver match! Er man ikke til 
stede under præmieoverrækkelsen bortfalder præmien. 
 
Skulle man være forhindret i at deltage i månedsturneringen, men ligger til præmie, skal 
man give besked på forhånd til bestyrelsen, samt sørge for at træffe aftale med en 
medspiller om at modtage præmier for en. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gældende Match på fremmed græs 2020: 
 
Bestyrelsen har igen i år landet en spændende aftale, denne gang går turen til….. tilgår 
senere. 
 
Matchen vil være tællende som en almindelig OoM runde, men vil ikke indgå i Eclectic. 
Datoen for udebaneturen bliver for 2020: 
 

 
 
 

Lørdag den 5. september med gunstart kl. 13.00, og efterfølgende mad. 
  
 

 
 
 
 
Order of Merit 
 
Turneringsformen for OoM 2020 spilles som de foregående år, hvor der tildeles pointene i 
forhold til spillernes placering i de aktuelle rækker. I hver række tildeles der hver torsdag, 
point baseret på ens placering: 
 

1. plads: 8 point 
2. plads: 6 point 
3. plads: 5 point 
4. plads: 4 point 
5. plads: 3 point 

Øvrige placeringer: 2 point 
 
Dette betyder, at alle tildeles minimum 2 point uanset placering, når blot der foreligger 
gyldigt scorekort. Der opnås dog ikke point for DQ,NS,NR, WD og lignende. 
 
 
Man spiller hver torsdag i den række, som ens sæsonstartshandicap dikterer. Ændres ens 
handicap sig undervejs i turneringen (op eller ned), bliver man i den række, som man er 
startet i. 
 
Eclectic turneringen 
 
I 2020 vil vi prøve en “slagspils”turnering i alle rækker – Eclectic – hvor det gælder om at 
lukke det enkelte hul i den lavest mulige score. Det skulle gerne styres i golfbox. 
 
 
 
 
 
 
 
Årsvindere 
 



Findes i alle tre rækker. Man deltager i den række, som man startet i. 
Skulle der opstå pointlighed imellem 2 eller flere spillere fra samme række, afgøres 
resultatet efter følgende rangorden: 1. flest 1. pladser, 2. flest 2. pladser, 3. flest 3. 
pladser, 4. herefter lodtrækning. 
 
I forbindelse med årsafslutningen i oktober vil der blive afholdt generalforsamling... 
 
 
Kontingent 
 
Der betales 400 kr. for hele året ved sæsonstart. Dette giver ret til at spille Men’s Section 
hver torsdag eftermiddag. 
Man bedes betale via netbank: Reg.nr: 7701 – Kontonr.: 2695912 eller mobilepay nr. 
BOX92327 
 
Husk altid, at angive navn og DGU-nr. 
 
 

 
 
 
 
Hjælp til turneringslederen. 
 
Da vi jo alle skriver med vores respektive “kragetæer”, kan det fra tid til anden godt være 
svært at tyde scorekortet. Så please skriv tydeligt, både score og hvem det enkelte 
scorekort gælder for. Venligst tydeligt navn og medlemsnummer.  
 
Vi kan simpelthen ikke taste kort helt uden navn og nummer eller på baggrund af et enkelt 
tal/bogstav. 
Når I retter en fejlscore, så sæt en streg over det forkerte og skriv det rigtige ved siden af – 
det kan være svært f.eks. at se om det er et femtal rettet til et tretal eller sekstal. Hvis vi 
ikke kan læse kortet, forbeholder vi os ret til at vedkommende diskvalificeres! 
 
Ang. OoM, Eclectic, registreres dette i golfbox og kan følges der. 
 
Hvis der er spørgsmål til turneringen, Order of Merit, scorekort, Eclectic m.m., så skriv en 
mail til Men’s section på msvardegolfklub@gmail.com  
 



 
 
 
Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen i Men’s Section med spørgsmål, forslag 
og kommentarer om/til 

● Men’s Section generelt 

● turneringerne 

● hjemmesiden 

● og alt andet  

E-mail til bestyrelse på: msvardegolfklub@gmail.com eller Facebook Men’s section Varde 
Golfklub 
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Generalforsamling 
 
Generalforsamlingen i 2020 er fastsat til den 1. oktober. 
Der henvises i øvrigt til Varde Golfsklubs hjemmeside under ”Klubber i klubben” > ”Mens 
Section”, hvor vi så vidt muligt vil holde medlemmerne orienteret om nyheder og 
ændringer. 
 
Med håbet om en rigtig god sæson. 
 
Bestyrelse 2020 
 
 


