
 
1 

  

 

 

 

 
 

 

På vegne af bestyrelsen bydes hermed velkommen til 2018 sæsonen i Men’s 
Section. Vi er overbeviste om at alle medlemmer, gamle som nye, glæder 
sig til den nye sæson, med start den 29. marts 2018 

Igen i år spilles der match mod ladies Section, vi ser frem til at bamsen 
forbliver i blå. 

Alle matcher kan ses på turneringsplanen.  

Der bliver igen arrangeret single og makker hulspils turneringer, hvor vinderne 
kvalificerer sig direkte til SAT Cup. 

Vores hjemmeside på Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/523213 437701289/ 

Er igen stedet hvor vi udsender nyheder, og hvor medlemmer kan diskutere 
og komme med kommentarer og diverse opslag. Brug det som en 
opslagstavle, og ikke som en spørgsmål/svar, match resultater til bestyrelsen. 

Tilmelding til matcher samt fællesspisning foregår igen i år via Golfbox. Husk 
at melde afbud til restauranten senest kl. 15.00 på dagen hvis du bliver 
forhindret. 

Til sidste vil vi gerne sende en stor tak til vores sponsorer, og samtidig opfordre 
alle vores medlemmer til at støtte vores sponsorer. 

Med ønske om at alle medlemmer får de bedst mulige Golfoplevelser i 2018. 

Bestyrelsen 

https://www.facebook.com/groups/523213437701289/�
https://www.facebook.com/groups/523213437701289/�
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Alle mandlige medlemmer af Stensballegaard Golfklub, der er fyldt 21 år 
og med maks. handicap 42, kan optages (se venligst reglerne side 7). 
 
Du bliver medlem af Men’s section ved at indbetale 700,- i kontingent 
ved at tilmelde og betale på golfbox. Betaling skal falde efter  1. spillet 
runde. 
 
Kontingentet indeholder forsikring imod de dårlige runder på under 30 
point, samt mod det perfekte tee-slag, der ender i koppen (hole-in- one). 
 
 
 

 
 
 
Teknik 
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Men’s section spiller om torsdagen og det er det faste holdepunkt. 

Der vil i lighed med sidste år være muligt at spille 9 huller som supplement 
til dem som ikke kan nå 18 huller. Her spilles kun i en række og der spilles 
stableford. 9 huller kører som forsøg den første måned. 9 hullers match 
med præmie kræver deltagelse af 3 personer. 

Der spilles med Quick-start, med start på hul 1 og 10, samt gunstart, jf 
program. 

De dage der er gunstart overrækkes præmier først efter spisningen. 

Af hensyn til vores sponsorer skal vinderen være til stede ved 
præmieoverrækkelse, for at modtage sin præmie. 

Hvis du ved at du ikke kan blive til præmieoverrækkelsen, så skal du ikke 
skrive dig på tættest pind !. Dette med respekt for vores sponsorer. 
 

Efter dagens match mødes vi i Restauranten til dagens 
Menu.  

Vi tilstræber at maden er klar 4½ time efter sidste bold har teet ud. 

Husk at spise sammen med din flight. 
 
 
Der spilles i to rækker. En A række, som spiller Slagspil og en B række, 
som spiller Stableford. Når der jf. programmet spilles stableford, gælder 
det både A og B rækken. 

Uanset række, spiller alle fra samme tee. 

Rækkerne opdeles med en fast skæring ved hcp. 12,4. Således spilles A 
rækken til og med hcp.12,4 og B rækken fra 12,5 og opefter. 

Matchproportionerne vil fremgå I Golfbox under hver match. Op til 
matchen ugen før kan der forekomme ændringer, så hold øje med 
disse. 

Første Tee-tid jf. golfbox, er samtidig startskuddet til ugens match, 
således vil spil før denne tee-tid ikke være en del af matchen. 

 
Aflevering af scorekort 

Husk scorekortet skal afleveres straks, man kommer i klubhuset efter sin 
runde. Det skal afleveres på scorekontoret, så indtastningen i Golfbox 
kan ske hurtigst muligt. 

Husk scorekort skal udfyldes korrekt med sammentælling og underskrifter. 
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Tour de Stensballe udgår, men der afvikles en match "TS Light" hvor 
spilleformatet fra Tour de Stensballe fastholdes. Der spilles slagspil i 4 
grupper og der spilles uden handicap, således er det, det antal 
slåede slag der tæller ….. altså det samme som i professionelle 
turneringer. 

Hulspil og makker hulspil skal afvikles før d. 23.08.18.  

De dage der er gunstart overrækkes præmier først efter spisningen. 

Rækkerne opdeles med en fast skæring ved hcp. 12. Således spilles 
A rækken til og med hcp.12 og B rækken fra 12,1 og opefter. 

Matchserie: Søvind Auto Cup som afvikles over 4 matcher jf. 
programmet. 

Der spilles i en række og bedste sammenlagte Stableford point på 3 
ud 4 matcher tilsammen, tildeles den samlede sejr. Matchen er 
samtidig tællende til order of merit fordelt på en A og B række. Den 
samlede sejr udløser et gavekort til golfshoppen på 5.000 kr. Den 
samlede sejr udløser direkte kval til SAT CUP 

Der er indført runder som spilles fra sort og rød tee. 

Rydercup som weekendmatch lørdag d. 9 Juni, afvikles over først 9 
huller og senere 18 huller. Matchledelsen sætter USA og Europa 
holdene ud fra de tilmeldte medlemmer, Alle kan således via 
golfbox tilmelde sig denne match. Der er lagt op til aften hygge og 
humle. 
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Tilmelding til matcher sker via golfbox, og man kan tilmelde sig til 
torsdagsmatcherne fra torsdagen før indtil tirsdag aften klokken 20. 

Efter tilmelding kan kun ske telefonisk til matchlederen indtil klokken 
20 onsdag, men man kan risikere, at der ikke er plads på startlisten.  
Så husk tilmelding i god tid. Husk tilmelding på Facebook kan ikke 
garanteres set af matchledelsen, så ring/SMS 

Ved tilmelding efter tirsdag aften kl. 20.00, tildeles spilleren en 
vilkårlig tee-tid. 

I Golfbox er det muligt at ønske start tid tidlig eller sen. Dette udnyttes 
til at lave startlisten automatisk i forbindelse med runden. Derfor når 
du tilmelder dig i golfbox, vælg tilmelding ud fra følgende:  

Tidlig = første vindue i Quickstart 

Blank = Først i det andet vindue 

Sen = Sidst i det andet vindue. 

Dette er vigtigt, da det skaber mindre arbejde for arrangørerne. 

Afbud skal ske direkte på Golfbox inden fire timer før første fligth’s 
start. Ellers skal den ske til matchlederen, hvis telefonnummer vil 
fremgå af matchproportionerne. 
 
 
 

 
B1 - golf og dyreliv 
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Order of Merit (OOM) er den løbende stilling fra alle tællende 
matcher i mens sections 18 huls spil. 
 
Første tællende match er den 29. marts og sidste tællende match 
den 04. oktober. Efter hver match bliver resultatet af både A og B 
rækken overført til en samlet OOM. Point for hver rækkes placering 
overføres til OOM. Overførte point fremgår af figuren til højre. I 
matchproportionerne på golfbox fremgår det om, en match er 
tællende. 
 
Venskabsmatcher er tællende til OOM. 
 
Til generalforsamlingen bliver årets vinder kåret, og det er den spiller 
med det højeste antal point af spillerens 10 bedste matcher i løbet 
af sæsonen. Ved point lighed bliver der arrangeret omspil. Dette 
gælder også ved kvalifikationen til SAT-cup. 



 
7 

 
Du skal være tilmeldt dagens match for at kunne deltage. 

A-gruppen spiller slagspil og B- gruppen spiller stableford, 
hvis andet ikke er bestemt. 

Du skal være fyldt 21 år. 

For at deltage i Mens section kræver det at du maksimalt 
har 42 i hcp. 
 

Spilledagen 
Booking sker via golfbox. 

Scorekort skal udfyldes med let læselig skrift, alle 
oplysninger fremgå og skal være korrekte. 

Leder man i roughen skal der vinkes igennem. 

Scorekort skal afleveres umiddelbart efter runden. 

 
Præmier 

Rækkerne opdeles med en fast skæring ved hcp. 12. Således spilles A 
rækken til og med hcp.12 og B rækken fra 12,1 og opefter. Der tildeles 
præmier i A+B rækken 

Præmier kan kun modtages ved personlig fremmøde, 
uafhentet præmier går videre i præmierækken. 

I tilfælde af pointlighed, er det laveste handicap, som 
vinder. 

Når der er gunstart overrækkes præmierne efter maden. 

Præmien tættest på hul. Der stilles et flag på min. 2 huller, 
skriv navn og medlemsnummer på. Første bold tager 
flaget med ud og sidste bold tager det med ind. Kan du 
ikke deltage i præmie overrækkelsen, skal du ikke skrive 
dig på. 
 

Lokal Mens Section regler 
Golfbuggy er ikke tilladt på herredagene, medmindre 
man har fået dispensation af matchledelsen. 
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I 2018 afholdes igen hulspilsturneringer i single og makker hulspil 
(High/low). 

Første runde skal afvikles fra primo maj. De efterfølgende runder 
planlægges i forhold til antallet af tilmeldte i de 2 rækker. 

Er matchen ikke afviklet og indberettet ved deadline søndag kl. 20.00 
foretages der lodtrækning. 

Er afviklingen ikke sket inden for ovenstående deadlines, vil 
matchlederen foretage lodtrækning. 

 

Hulspil - single 

Hulspil spilles med 3/4 af spillernes hcp. fra hvid tee på den gældende 
18 hullers sløjfe. 

Udregnes på flg. måde: 

Spiller 1 har f.eks. et hcp. på 18,4. 

3/4 af dette er 13,8. Det giver et banehcp. f.eks. på Brakør/Elbæk på 
13 ( slå op i hcp. bogen på skranken ) 

Spiller 2 har hcp. 10,5. 

3/4 af dette er 6,9. Det giver på samme sløjfe et banehcp. på 6 

Forskellen er hermed 7 slag, som tildeles spiller 1 på de 7 sværeste 
huller. 

Er matchen lige efter hul 18 spilles "sudden death" fra hul 1 med det 
samme antal tildelte slag som man havde ved matchens start. 

Resultatet sendes matchleder, Kim Nielsen på mobil: 27475418. Husk 
senest søndag kl. 20.00, da den næste match starter om mandagen



 
9 

Makkerhulspil  

Fordeling af hcp. som angivet under single. 

Eks: Spiller 1. har 7 tildelte slag efter regulering, spiller 2. har 10, spiller 3. 
har 12 og spiller 4. har 12. Spiller med færrest tildelte slag nul stilles, 
herefter vil de tildelte slag forholde sig således 

Spiller 1. har 0 slag, spiller 2. har 3 slag på spiller 1, spiller 3. har 5 slag på 
spiller 1. og spiller 4. har ligeledes 5 slag på spiller 1. 

Spilles som high/low hvor den bedste score fra hold 1 matches mod 
bedste score på hold 2. Bedste score giver 1 point. Ligeledes matches 
de 2 dårligste scorer også på hvert hul. Hvert hul kan dermed give 2, 1 
eller 0 point pr. hold. 

Er matchen lige efter hul 18 spilles "sudden death" fra hul 1 med det 
samme antal tildelte slag som man havde ved matchens start. 

Eks: Hold 1 opnår på hullet nettoscorerne 5 og 5. Hold 2 opnår 
nettoscorerne 5 og 6. Bedste resultat på begge sider er 5 mod 5. Altså 
deles hullet. Dårligste resultat er 5 mod 6, altså vinder hold1 hullet og 
et point. Ved AS efter 18 huller spilles der videre i ”sudden death” fra 
hul 1 med det antal tildelte slag, som man havde ved matchens start. 

Resultatet sendes matchleder, Kim Nielsen på mobil: 27475418. Husk 
senest søndag kl. 20.00, da den næste match starter om mandagen
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SAT Cup er måske årets vigtigste turnering i 2018, hvor vi skal bevise 
vores hjemmebanestyrke mod Trehøje og Aarhus. Vi ser frem til 
denne fantastisk dag. 

Turneringen er en kvalifikationsturnering, som man kvalificerer sig til, 
efter de samme principper som i 2017. 

De 8 bedst placerede på OOM. Vinderen i singlehulspil og de 2 
vindere i makker hulspil er ligeledes kvalificeret. 

Vinderen af Søvind Autocup er direkte kvalificeret.  

Captain er selvskrevet deltager. 

alt i alt kvalificeres 12 spillere + Captain samt den af ham udpeget 
reserve. 

Såfremt der er afbud blandt de kvalificerede udpeger  Captain 
erstatningerne. 

SAT CUP består stadig af: Stensballegaard Golfklub, Aarhus Golfklub 
og Trehøje Golfklub, deraf navnet SAT CUP 

SAT Cup afvikles i år af Stensballegaard Golfklub og afholdes lørdag 
den 08. september. Der lægges ud med ”foursome” og derefter 
single hulspil. 

Efter matchen, er der festmiddag med præmie overrækkelse. 

Captain for mens section er holdkaptajn og stiller holdet i samråd 
med bestyrelsen. Matchlederen udpeges af værtsklubben. 

Kvalifikationen til SAT-Cup afgøres efter stillingen den 23. august. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Holdet bag vores første og desværre eneste sejr i 2015. 
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1.  Start til tiden 
 

2. Vær parat, når det er din tur. Vær fremme ved din bold uden at være til 
gene for andre eller til fare for dig selv.   

3. Stå klar med den kølle, du har valgt. 
 

4. Undlad flere prøvesving og andre tidskrævende rutiner. 
 

5. Hold øje med bolde, der slås uden for fairway. Find et pejlemærke for, 
hvor bolden gik ind i rough eller træer. 

 
6. Gå rask til mellem slagene – det er også godt for din kondition. 

 
7. Hold trit med bolden foran. Din plads er ikke foran bolden bag dig, men 

bag bolden foran dig! 
 

8. Hjælp andre med at rive i bunker, hvis det gør spillet hurtigere. 
 

9. Stil din vogn eller bag - før du putter - på et sted der er på vejen fra green 
til næste teested. 

 
10. Studér ikke puttelinier i en evighed og vær klar til at putte, når det er din 

tur. 
 

11. Undlad markering af bold på green, hvis du er så tæt på, at du 
problemfrit kan putte ud. 

 
12. Saml bolden op, hvis du i Stableford alligevel ikke kan få point. 

 
13. Vink efter 30 sekunder den efterfølgende bold igennem, hvis du eller dine 

medspillere ikke umiddelbart kan finde jeres bold. Har man vinket 
igennem, kan dette ikke tilbagekaldes. Man må i øvrigt højst lede 5 min 
efter en forsvunden bold (Golfreglerne, Afsnit II). 

 
14. Man bør uden opfordring vinke en efterfølgende bold igennem, hvis ens 

bold har et tomt hul foran sig. Det gælder uanset hvor mange spillere, der 
er i bolden bag ens bold. 

 
15. Notér scores på næste teested og ikke på eller lige ved green. Hvis den, 

der fører score, har honnøren, venter han/hun med at notere til efter, 
han/hun har slået ud. 

 
16. Spil en provisorisk bold, hvis der er risiko for, at din bold er tabt andre 

steder end i en vandhazard eller er out-of-bounds. Hvis der er rimeligt 
bevis for, at din bold er tabt i en vandhazard, må man ikke spille en 
provisorisk bold(Golfregel 27). 

 
17. Følg i øvrigt Afsnit I i golfreglerne, ”Etikette & Opførsel på banen”. 

 
EN GOLFRUNDE BØR MAKSIMALT VARE 4 TIMER 
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Captain: 
Steffen Reinholdt 
steffen@reinholt.info 
Tlf: 87332726 
 
 
 
 
 
Kasserer: 
Claus König Jepsen 
Claus.jepsen@privat.dk 
Mobil: 2040 7930 
 
 
 
 
 
 
Henrik Fredsbo: 
poulsenpiger@stofanet.dk 
Mobil: 2826 8529 

   

 

 Kim Nielsen 
knielsen300@outlook.dk 

 Mobil: 27475418 

   
 
 
 
 
Allan Riis Østergaard 
allanriiso@me.com  
Mobil: 2513 7830 
 

 

 
 
 

Sekretær: 
Kim Westensee 
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