
Bestyrelsen: 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

Formand Klavs Nicolaisen 

Kasserer Niels Holger Vangsgaard 

Bestyrelsesmedlem Jan Ingstrup 

Bestyrelsesmedlem Send Aage Kristensen 

Bestyrelsesmedlem Grethe Nielsen 

Kontakt: 

Klavs Nicolaisen 

Mob.: 20415427, @: klavs@banic.dk 

N. H. Vangsgaard 

Mob.: 30248540, @: nhvangsgaard@gmail.com 

Jan Ingstrup 

Mob.: 40602257, @: janingstrup@outlook.dk 

Sv. Aa. Kristensen 

Mob.: 28908868, @: sakristensen21@yahoo.dk 

Grethe Nielsen 

Mob.: 22672100, @: jjn@webspeed.dk 

Indmeldelse: 

Meld dig ind i Torsdags-Seniorerne. 

Kontakt blot et af bestyrelsens medlemmer. 

Og nyd dit senior golf-liv på Randers Golfklubs 

flotte, afvekslende og velholdte golfbane i en 

enestående smuk natur hele året rundt. 

 

  

 

 

 

Velkommen i  

Torsdags-Seniorerne 

En klub i klubben i Randers Golfklub 

 

 

Torsdags-Seniorerne er en klub for alle 

seniorspillere stiftet i 1987, da en håndfuld 

seniorer besluttede at spille golf sammen hver 

torsdag. 

 

 

 

Hos Torsdags-Seniorerne forenes golfspil 

mellem jævnbyrdige med socialt samvær. 

 

 



Medlemskab: 

Som medlem kan optages medlemmer af 

Randers Golfklub. 

Alderskriteriet er for kvinder 50 år og for mænd 

55 år. 

Vi spiller 9-hullers match hver torsdag formiddag 

skiftevis på syd-sløjfen og øst-sløjfen i henhold 

til sæsonens spilleplaner. 

 

Bestyrelsen laver for hver sæson – forår og 

efterår – spilleplaner, som viser hvilke hold man 

skal spille sammen med/mod. 

Det er muligt efter eget valg at spille Greensome 

eller Four Ball hver anden gang eller Four Ball på 

alle huller. 

 

 

 

Generalforsamling: 

Generalforsamlingen er klubbens øverste 

myndighed. 

Generalforsamlingen afholdes hvert år sammen 

med efterårets afslutnings match 

(Andematchen). 

Generalforsamlingen vælger hvert år 

bestyrelsen, som varetager klubbens daglige 

ledelse. 

 

 

 

Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen, hvilket 

betyder at hele bestyrelsen er på valg hvert år. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Det årlige kontingent er p.t. kr. 200,- og 

fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Golfspillet: 

Vi følger de almindelige golfregler, men vi har 

også vore egne TURNERINGSREGLER, som netop 

er tilpasset Torsdags-Seniorerne med forskellige 

lempelser. 

 

 

 

 

For eksempel er der lempelser på hul Ø6, Ø7 og 

Ø8, hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt 

f.eks. at fylde søen, mosen eller vandet omkring 

øen på hul Ø7 med gode seniorbolde for at spille 

alle 9 huller. 

Se vores hjemmeside: 

www.torsdags-seniorerne.dk  


