
 

 

Herredagen Dragør Golfklub 
 

Velkommen til Vintergolf 22/23 
 
Som medlem af Herredagen fra april 2022 til marts 2023 har du automatisk mulighed for at 
deltage i Vintergolf. Vi håber at rigtig mange vil benytte sig af denne mulighed. 
 
Herredagens vintergolf afvikles hver torsdag i perioden fra 1. december til 31. marts, 
startende med torsdag den 1. december 2022. Der spilles på reserverede tider fra kl. 10:00 
til 11:15. 
 
Man SKAL tilmelde sig til de torsdagsturneringer, man ønsker at spille, og det foregår via 
Golfbox. Det er kun tilmeldte spillere, der kan deltage i Herredagens vintergolf turnering på 
torsdage. Deadline for tilmelding til torsdagsturneringerne er onsdage kl. 12. Derefter 
dannes startlisten i Golfbox, og information om den bold du skal spille i, vil herefter blive 
tilsendt på din mail, hvori du også vil modtage et link til indtastning af resultatet i Golfbox. 
Scorekort udleveres til alle tilmeldte ca. 09.45 ved turneringsstart. 
 
Kun spillere, der er tilmeldt og har indtastet sit resultat via Golfbox, kan deltage i 
Herredagens vintergolf turnering. Ligeledes kan man kun deltage, hvis man har afleveret “et 
normalt scorekort” med markør underskrift i Herredagens postkasse i omklædningsrummet. 
Det sker for at give mulighed for kontrol. 
 
Torsdagsturneringerne afvikles på vinterbanen over 9 huller som stableford/slagspil i én 
række med 100% handicap. Handicappet regnes fra teested 51. Såfremt der i løbet af 
december fortsat vil være sommerbane afvikles turneringen på samme måde. Venligst se 
nyeste info under turneringstilmeldingen i Golfbox. 
Hver torsdag findes de 3 bedste, og her gives 3 point til første pladsen, 2 points til anden 
pladsen, 1 points til tredjepladsen, og ud fra denne pointstildeling findes månedens spiller. 
 
Den første torsdag i den efterfølgende måned, og når alle er kommet ind, kl. ca. 13 
afholdes præmieoverrækkelse og fælles frokost. Her vil månedens 3 bedste modtage 
præmier. Resultaterne for hver torsdagsturnering, orders of merit samt månedens vindere, 
offentliggøres i Golfbox og på Herredagens hjemmeside. Sidste frist for aflevering af 
scorekort samt indtastning af resultat via Golfbox er torsdage kl. 21. 
 
Sidste torsdag i marts måned dvs. den 30. marts 2023 vil foruden månedens 3 vindere, 
også udpeges årets 3 bedste vintergolfere ud fra de spillere der er blevet månedens bedste 
i løbet af vinteren. Bemærk at lige netop på afslutningsdagen er der deadline for indtastning 
i Golfbox af resultaterne kl. 13. Det samme gælder for aflevering af “almindelige scorekort”. 
 
Vinderne skal personligt være til stede ved præmieoverrækkelserne. Er man fraværende 
modtager man ingen præmie. Dog er der ikke krav om deltagelse i selve frokosten, blot 
tilstedeværelse. Frokosten er på egen regning. 
 
Vinterturneringen afvikles efter de almindelige vinterbaneregler: 
Der spilles med vinter sæt, dvs. max 7 jern/køller - Spil fra måtter - Bold i bunker droppes nærmest 
ud uden strafslag - Rammes tønden er bolden i hul.  
Der spilles med Mulligan fra 1. Hul (fordi driving range i løbet af vinteren kan være lukket). 
 



 

 

Med mega golfhilsen 
Bestyrelsen 


