
 

 

 

Formål og regler  
 
Formålet er at samle klubbens herrer fra 18. år til socialt 

og sportsligt samvær.  
 
Spilledage  
Alle onsdage fra 1. april til 31.oktober. Andre dage, se 

turneringsprogrammet.  
 
Medlemskab og kontingenter  
Der findes 3 medlemskategorier.  

A: Engangsmedlem.  

Årligt kontingent kr. 350 kr., som betales ved deltagelse i 

første turnering, plus 50 kr. pr. turnering. Beløbet kr. 50 

lægges i fremlagt kuvert, som lægges i postkassen, og 

betales ALTID inden der slås ud.  

B: Helårsmedlem:  

Der betales et engangsbeløb på kr. 600 kr., som dækker 

årligt kontingent samt alle matchfee. Beløbet betales ved 

første start og inden der slås ud.  

C: Sponsormedlem:  

Medlemmer, som indgår en sponsoraftale med 

onsdagsherrerne, betaler for hele sæsonen 1.000 kr. 

Sponsorer bliver tildelt 1 turneringsdag - hvor sponsor 

omtales som turneringssponsor. Der fremsendes faktura.  

 

Gæster  
Gæster kan inviteres, dersom de opfylder kriteriet for 

optagelse i Onsdagsherrerne. Der betales evt. alm. green-

fee til RGK, og turnerings-fee 50 kr. til Onsdagsherrerne. 
 
HCP-regulering  
Alle turneringer er tællende mht. HCP-regulering, og 

turneringsledere indberetter efter hver turnering scores via 

Golfbox.  
 
Turneringer og præmier  
Ved almindelige turneringer er der følgende 

præmierækker:  

A-rækken: hcp. +5,0 - 17,2  (+7 – 18 slag) 

B-rækken: hcp. 17,3 - 25,0  (19 – 27 slag) 

C-rækken: hcp. 25,1 - 54,0 (28 – 61 slag)  

Der spilles Stableford i alle tre rækker. 
 
Præmiefordeling pr. række:  

1 - 4 deltagere 1. præmie  

5 - 8 deltagere 1. præmie samt 2. præmie  

9 eller flere deltagere 1., 2., og 3. præmie.  

Præmie for nærmest flaget på alle par 3-huller. På hul  

Øst 9 er det i 2. slag.  

Præmieuddeling sker på matchdagen. Hvis vinderen ikke 

er til stede, kan præmien afhentes på et senere tidspunkt, - 

dog senest 1 måned efter spilledato. Uafhentede præmier 

uddeles som ”klappepræmier” ved en senere lejlighed. 
 

  

 
 

 

 

 

”Formel 1” (Order of Merit)  
Efter hver tællende turnering overføres de 7 bedst  

placerede i hver række til Order of Merit i Golfbox, hvor 

de tildeles pointene 28, 24, 18, 12, 9, 6 og 3 point for 

placeringerne 1-7. 
I løbet af sæsonen summeres pointene, og ved 

sæsonafslutningen kåres vindere (1., 2. og 3. plads) i hver 

af de tre rækker samt Årets Golfer, som er spilleren med 

flest point. Placeringer offentliggøres løbende i Golfbox.  

 

Gunstarter og holdmatcher overføres ikke til Order of 

Merit.  
 
Turneringsledelse  

Onsdagsherrerne ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. 

Disse udgør på skift turneringsledelsen, som suverænt 

bestemmer forholdene, hvorunder den enkelte turnering 

afvikles.  

Der kan på normale onsdage slås ud fra tidspunkter, som 

aftales af Onsdagsherrernes bestyrelse i samråd med den 

daglige ledelse i Randers Golfklub.  

Turneringens seneste afviklingstidspunkt fremgår af årets 

turneringsprogram.  

Turneringsledelsen kan dispensere fra tiderne og evt. 

afslutte dagens match, når sidste hold er inde.  

Det er tilladt at starte fra ”bag-9” fra kl. 14:30 i oktober 

måned. Begrundelsen herfor er at man i oktober skal være 

inde allerede kl. 18:30 og det kan derfor være vanskeligt at 

nå rundt, hvis alle skal starte fra ”for-9”. 
 
Tilmelding til turneringer  
Tilmelding kun via Golfbox. Se endvidere det ophængte 

turneringsprogram.  
 
Særlige regler  
For at lette afviklingen af turneringerne beder vi alle 

overholde de regler, som er udstedt for Onsdagsherrerne:  

- Uden betaling før man går ud, deltager man ikke i 

turneringen. 

- Udfyld scorekortet korrekt og tydeligt. 

- Der må kun være pågældende spiller og hans markør på 

scorekortet.  

- Markør underskriver også med medlemsnummer. 

- Markøren skal være medlem af Onsdagsherrerne eller 

betalende gæst. 

- Ikke korrekt udfyldt scorekort kan af turneringsledelsen 

erklæres for værende ugyldigt. 

- Det enkelte medlem skal overholde ALLE gældende 

regler for Randers Golfklub. 

- INGEN kan vinde, hvis man ikke har betalt, inden man 

slår ud.  
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