TAK til vore sponsorer!
Der skal lyde et kæmpe stort “TAK” til alle vore sponsorer, som igen i år er den drivkraft der gør, at Meńs Section Horsens
kan præstere et fantastisk program for 2019. Uden disse sponsorer, ville vi ikke være i nærheden af det høje niveau, som
Meńs Section bliver drevet på, torsdag efter torsdag! Derfor er det vigtigt, at vi alle, ikke blot i form af positiv omtale, men
også i form af handling, støtter alle disse virksomheder og personer, som støtter os.

Men´s Section
Horsens

2019

HORSENS FUGETEKNIK ApS
v/ Daniel Nikolic

T: 2070 7972

E: daniel@horsensfugeteknik.dk

Voldgade 38 - 8700 Horsens
+45 2230 2973
lp@maskinservice.dk

DESIGN: JIMMY AUGUSTSEN
FLEXO-TECH.DK
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Din lokale partner til hjemmesider,
design og alle slags tryksager!
T: 6024 6924
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Velkommen til sæson 2019
THIS IS YOUR CAPTAIN SPEAKING!

Bestyrelsen 2019

Kære medlemmer af Men´s Section

Captain

Så er en ny golfsæson meget tæt på at blive skudt i
gang. Du læser netop lige nu vores fantastiske klubblad,
som vi er meget glade for. Dette ville ikke være muligt
uden alle vores annoncører og sponsorer, og naturligvis
ikke uden vores chefredaktør Jimmy Augustsen´s store
arbejde. Godt gået Jimmy - vi siger tusind tak!

Danny Carstens
T: 2814 9901
E: captain@mshorsens.dk

Fra Bestyrelsen
NYE MEDLEMMER

VENSKABSTURNERINGER

Vi vil gerne være flere...så alle opfordres til at udbrede
kendskabet til vores herlige herreklub.
Så lad os tage godt imod nye medlemmer, så de føler
sig velkomne.

Disse turneringer afvikles på gunstart med start fra teestederne kl. 16:00. Man skal være på tee-stedet senest
10 min. før start. Turneringslederne fra hver klub
udveksler tilmeldte spillere tirsdagen før, hvorfor dette er
seneste dag for tilmelding på Golfbox.

GÆSTESPILLERE

Eftertilmeldinger modtages normalt ikke, men skal der
gøres en undtagelse, skal dette aftales med turneringslederen inden turneringsdagen. Men´s Section Horsens
udarbejder startlister, hvor man forsøger så ligeligt som
muligt, at blande gæster med vore egne spillere. Der
spilles i 4-bolde og bestyrelsesmedlemmerne fra de to
klubber går normalt sammen.

Det er muligt at tage gæster med på en regulær
torsdag, men giv lige besked til kassereren eller skriv
det tydeligt på Spiselisten, inden man går ud. Dette er
vigtigt af hensyn til bestilling af mad. Bemærk at gæster
ikke indgår i præmierækken mv.
Medlemmerne opfordres til at lade venner og bekendte
komme med som gæst, for at afprøve en torsdagsmatch uden en egentlig indmeldelse er påkrævet.

Der var i 2018 stor tilgang af nye medlemmer i vores fine
herreklub, og vi håber meget, at denne fremgang forsætter,
og at alle hjælper med, at værge nye medlemmer til
Men´s Section.

SÅ STARTER VI!
Vi starter torsdag den 11. april med John Jensen VVS. Det
er lykkedes vores flittige sponsorchef Henrik Thomsen, at
få sponsorer til alle torsdage - dog har vi igen valgt, at vi
selv er sponsor til venskabsturneringerne. Godt gået
Henrik - vi siger tusind tak til dig og alle dem, der har
valgt at støtte vores lille drenge klub.

Sponsorchef

Henrik Thomsen
T: 2266 0862
E: sponsor@mshorsens.dk

HUSK AT STØTTE VORES SPONSORER. DE STØTTER OS !

MENUER 2019

Vi forsætter successen fra 2018 med spisning kl. 20.15.
Det vil derfor igen være sådan, at tiderne 15:15 / 15:20
og 15:30 SKAL starte på hul 10. Der er booket tre tider når
I kommer ud til hul 1.

* Flæskesteg m. kartofler og rødkål
* Biksemad m spejlæg
* Grill, alt godt fra Henriḱs grill
* Dansk bøf m. kartofler, sovs og bløde løg
* Karbonader med grønærter & gulerødder
* Wienerschnitzel m. brasede kartofler
* Boller i karry
* Frikadeller m stuvet hvidkål
* Medisterpølse m. kartofler, brun sovs og rødkål

TURNERINGER 2019
Vi skal spille mod Ladie´s, som altid er en rigtig hyggelig
turnering. Lad os nu vise Ladies noget rigtig god golf og
god opførsel. Jeg behøver vel ikke at nævne, at bamsen
er i blåt og at Captain forventer, at der ikke skal ændres
på dette.

Hvis der ikke aftales andet mellem de to Captain’s,
spilles der stableford i to rækker.

Der spises kl. 20:15, hvilket betyder at vi skal have sendt
flere hold ud på bag-9, så alle kan spise samtidigt.

MENUERNE I 2019 VIL VÆRE

Henrik Myhre
T: 3059 3341
E: kasserer@mshorsens.dk

TURNERINGEN

Amalielund Mad har igen i år lovet at lave mad til os.
Prisen er i år 100,00 kr. incl. kaffe efter maden.

SPISNING 2019

Kasserer

Tilmeldte fra Horsens skal krydse sig af på startlisten og
betale for maden, inden man går ud.

A-rækken = 0–15 slag / B-rækken = 16–36 slag.
(Der kan evt. ske en forskydning af slag i A/B rækken)
Der er præmier til 1. 2. og 3. pladsen i hver række. Meńs
Section Horsens giver præmier til gæsternes vindere og
gæsteklubben giver præmier til vinderne fra Horsens.
Der er som regel præmier til nærmest flaget, og det er
hjemmeholdet der står for disse.

POKALEN
Den klub, der vandt pokalen sidste år, ankommer med
den i indgraveret stand. Der bruges de 10 bedste scores
til udregning af, hvilken klub der vinder pokalen.
I tilfælde af uafgjort, beholdes pokalen af den klub, der
er regerende mester.

ØL-RABATKUPON

Vi skal spille mod vores tre venskabsklubber og lad mig
lige nævne, at vi i 2018 vandt to ud af tre. Vi skal spille to
turneringer ude og en hjemme, så lad os nu lige bevise,
at vi er de bedste ved at vinde alle tre turneringer.

Turneringsleder

Michael S. Andersen
T: 9215 7245
E: turnering@mshorsens.dk

Vi vil igen i år arrangere Ryder Cup, og Henrik Myhre vil
logistisk strikke en rigtig god turnering sammen ligesom
sidste år, og lave en turnering over 3x9 huller. Vi siger tak til
Henrik Myhre og håber på rigtigt mange deltagere, så
derfor sæt kryds i kalenderen den 24. august 2019 og meld
jer til.

De to Captains udveksler til sidst en lille erindringsgave
(glas, vin eller lignende).

Vi kan sammen med Amalielund Mad igen i år tilbyde
en rabatordning på øl. Ved køb af en rabatkupon, bliver
den 10´ende øl gratis.

SPONSORER PÅ HUL 1 og 17
Igen i år har Claus Christensen hjulpet med at finde
sponsorer til disse to huller, og det siger vi mange tak
for! Sponsorerne er Entreprenør og Aut. Kloakmester
Bent Hansen, samt LP Maskinservice.

Vi skal til Tyskland og spille om mesterskabet, turen går
til Bad Bevensen den 24. 25. og 26 maj så husk, at sætte
kryds i kalenderen og meld jer til, så vi kan få en
hyggelig tur igen. Vi spiller GC Aukrug på vej derned!
Dagsturen går til Trehøje GK den 7. september 2019, og
her er det en kør selv tur, så meld jer til denne tur også.

IT Chef

Jimmy Augustsen
T: 6024 6924
E: it@mshorsens.dk

Torsdag efter torsdag vil vores turneringsleder Michael
Andersen sørge for, at vi kan mødes og få mange sjove
og hyggelige timer sammen, og udkæmpe drabelige
turneringer om de fantastiske præmier fra alle vores
sponsorer. Vi siger tak til Michael.
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Torsdagsgolf

Gennemgående turneringer

TURNERINGSDAGE

BIRDIE SPIL

ÅRETS GOLFMESTRE 2019

ÅRETS PUTTEMESTER 20

1. tee er generelt lukket til Men´s Section fra kl. 14:0016:00 og start må ikke foregå tidligere/senere. I efteråret
skæres en 1⁄2 time af, således kan der kun slås ud indtil
15:30. Dette er for, at alle kan nå at komme rundt, inden
det bliver mørkt.

Vi spiller selvfølgelig også birdiespil, hvor man kan spille
og satse på, at man laver en birdie på et eller flere af
banens par 3 huller.
Man krydser sig blot af på listen (samme seddel som
mad og turnering). Det koster i år 10,- kr. at deltage.
Husk at notere dit navn på “tættest flaget” sedlen, som
står på green, både tættest flaget og birdie spil - dette
skal også noteres på scorekortet.
Dagens pulje deles mellem de deltagende spillere, der
har lavet birdie.

Traditionen tro, dyster vi igen i år om at vinde titler med
tilhørende flotte pokaler.
For at blive en af vinderne, kræves der både dygtighed,
held og ikke mindst ihærdighed gennem hele sæsonen.
Vinderne bliver kåret og fejret på generalforsamlingen
ved sæsonafslutningen.

Vinderen af titlen som Årets Puteemester er den spiller,
som opnår at sænke færrest put. Se side 8

Booking af starttider skal gøres på Golfbox via internettet
eller på skærmen i klubhuset. De der booker tiderne
15:15 / 15:22 / 15:30 SKAL starte på hul 10, så der bliver
plads foran til de tre seneste tider og de kan nå ind at
spise kl. 20:15. Der er automatisk reserveret starttid til de
3 flights der går ud på hul 10.

Hole in One rydder puljen.

Der spilles så vidt muligt altid i 4-bolde, også i 2019. Der
spilles i 2 rækker, A-rækken 15 eller færre tildelte slag, Brækken fra 16 til højest 36 slag. Grænsen kan dog
ændres gennem sæsonen for at sikre ligelig fordeling af
antal i A og B række.

KLUBTRØJE I MEN´S SECTION
I bestyrelsen mener vi, at det ser flot ud når vi stiller op i de
samme trøjer til klubturneringer, bymatcher og selvfølgelig på vores ture til Tyskland og i det danske land.

Undgå diskvalifikation, husk at udfylde scorekortet
korrekt. Stableford med point og ved slagspil, bruttoscore, nettoscore og antal put. Scorekort skal afleveres
STRAKS efter rundens slutning – tak!
(Scorekort afleveret efter kl. 20.15 medregnes umiddelbart
kun, hvis bestyrelsen vælger at tage dem med).

Hvis du vil bestille trøjen, skal du bare henvende dig til
bestyrelsen og fortælle hvilken størrelse du skal have.
PRIS: 200,- kr.

ÅRETS SINGLE HULSPIL MESTER

ÅRETS MEN´S SECTION MESTER

Mange mener at Hulspil er den helt rigtige form for golf.
Mange fantastiske historier hæfter sig til denne turnering,
hvor man glemte at “snøre sækken”. Se side 9

Vinderen af den mest prestigefyldte titel, er den spiller
som opnår flest point i løbet af årets tællende
turneringer. Se side 6

ÅRETS MAKKER HULSPIL MESTRE
At kende sin egen og makkerens styrker og svagheder,
er et godt redskab for at komme langt i denne turnering.
Og hvem ved; måske løbe med sejren og kvalifikation
til noget større. Også her har bestyrelsen lavet en lille
ændring: Turnering afvikles som en FOURSOME i stedet
for en GREENSOME. Se side 10

ÅRETS TEE-MASTER
Der er på forhånd udvalgt 4 torsdage, hvor denne
turnering afholdes. Det er disse dage, man skal yde sit
ypperste for, at rende med titlen som årets Tee-Master.
Se side 7

Deltagelse i spisning er som hidtil et krav, for at kunne
vinde præmier af enhver slags.
Husk at holde spiltempo og vink igennem, når der er
plads foran. Det vil igen i år blive prioriteret højt, så stram
venligst op, hvis I ikke vil generes med reprimander.

DAGENS TURNERING
Der vil være ophængt information om dagens match,
hvoraf turneringsform vil fremgå, ligesom navn på
dagens sponsor samt skema til afkrydsning af deltagelse,
spisning, samt birdiespil.

NÆRMEST FLAGET
Der vil, hvis andet ikke er oplyst, være indlagt præmier
for nærmest flaget på samtlige par 3 huller. For at slaget
skal være gældende, skal bolden være på green i
første slag. Husk at flytte markeringsstangen, noter navn
og medlemsnummer på listen, som er placeret på
stangen. Husk at placere markeringsstangen bag flaget.
Såfremt markeringsstang og listen ikke er på plads
endnu, placeres et scorekort med en tee, Husk navn og
medlemsnummer.

GLADE DRENGE PÅ TERRASSEN: ALLAN HINRICHSEN, PETER SOHN OG CLAUS NIELSEN
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Gennemgående turneringer

TURNERINGSDAGE

BIRDIE SPIL

ÅRETS GOLFMESTRE 2019

ÅRETS PUTTEMESTER 20

1. tee er generelt lukket til Men´s Section fra kl. 14:0016:00 og start må ikke foregå tidligere/senere. I efteråret
skæres en 1⁄2 time af, således kan der kun slås ud indtil
15:30. Dette er for, at alle kan nå at komme rundt, inden
det bliver mørkt.

Vi spiller selvfølgelig også birdiespil, hvor man kan spille
og satse på, at man laver en birdie på et eller flere af
banens par 3 huller.
Man krydser sig blot af på listen (samme seddel som
mad og turnering). Det koster i år 10,- kr. at deltage.
Husk at notere dit navn på “tættest flaget” sedlen, som
står på green, både tættest flaget og birdie spil - dette
skal også noteres på scorekortet.
Dagens pulje deles mellem de deltagende spillere, der
har lavet birdie.

Traditionen tro, dyster vi igen i år om at vinde titler med
tilhørende flotte pokaler.
For at blive en af vinderne, kræves der både dygtighed,
held og ikke mindst ihærdighed gennem hele sæsonen.
Vinderne bliver kåret og fejret på generalforsamlingen
ved sæsonafslutningen.

Vinderen af titlen som Årets Puteemester er den spiller,
som opnår at sænke færrest put. Se side 8

Booking af starttider skal gøres på Golfbox via internettet
eller på skærmen i klubhuset. De der booker tiderne
15:15 / 15:22 / 15:30 SKAL starte på hul 10, så der bliver
plads foran til de tre seneste tider og de kan nå ind at
spise kl. 20:15. Der er automatisk reserveret starttid til de
3 flights der går ud på hul 10.

Hole in One rydder puljen.

Der spilles så vidt muligt altid i 4-bolde, også i 2019. Der
spilles i 2 rækker, A-rækken 15 eller færre tildelte slag, Brækken fra 16 til højest 36 slag. Grænsen kan dog
ændres gennem sæsonen for at sikre ligelig fordeling af
antal i A og B række.

KLUBTRØJE I MEN´S SECTION
I bestyrelsen mener vi, at det ser flot ud når vi stiller op i de
samme trøjer til klubturneringer, bymatcher og selvfølgelig på vores ture til Tyskland og i det danske land.

Undgå diskvalifikation, husk at udfylde scorekortet
korrekt. Stableford med point og ved slagspil, bruttoscore, nettoscore og antal put. Scorekort skal afleveres
STRAKS efter rundens slutning – tak!
(Scorekort afleveret efter kl. 20.15 medregnes umiddelbart
kun, hvis bestyrelsen vælger at tage dem med).

Hvis du vil bestille trøjen, skal du bare henvende dig til
bestyrelsen og fortælle hvilken størrelse du skal have.
PRIS: 200,- kr.

ÅRETS SINGLE HULSPIL MESTER

ÅRETS MEN´S SECTION MESTER

Mange mener at Hulspil er den helt rigtige form for golf.
Mange fantastiske historier hæfter sig til denne turnering,
hvor man glemte at “snøre sækken”. Se side 9

Vinderen af den mest prestigefyldte titel, er den spiller
som opnår flest point i løbet af årets tællende
turneringer. Se side 6

ÅRETS MAKKER HULSPIL MESTRE
At kende sin egen og makkerens styrker og svagheder,
er et godt redskab for at komme langt i denne turnering.
Og hvem ved; måske løbe med sejren og kvalifikation
til noget større. Også her har bestyrelsen lavet en lille
ændring: Turnering afvikles som en FOURSOME i stedet
for en GREENSOME. Se side 10

ÅRETS TEE-MASTER
Der er på forhånd udvalgt 4 torsdage, hvor denne
turnering afholdes. Det er disse dage, man skal yde sit
ypperste for, at rende med titlen som årets Tee-Master.
Se side 7

Deltagelse i spisning er som hidtil et krav, for at kunne
vinde præmier af enhver slags.
Husk at holde spiltempo og vink igennem, når der er
plads foran. Det vil igen i år blive prioriteret højt, så stram
venligst op, hvis I ikke vil generes med reprimander.

DAGENS TURNERING
Der vil være ophængt information om dagens match,
hvoraf turneringsform vil fremgå, ligesom navn på
dagens sponsor samt skema til afkrydsning af deltagelse,
spisning, samt birdiespil.

NÆRMEST FLAGET
Der vil, hvis andet ikke er oplyst, være indlagt præmier
for nærmest flaget på samtlige par 3 huller. For at slaget
skal være gældende, skal bolden være på green i
første slag. Husk at flytte markeringsstangen, noter navn
og medlemsnummer på listen, som er placeret på
stangen. Husk at placere markeringsstangen bag flaget.
Såfremt markeringsstang og listen ikke er på plads
endnu, placeres et scorekort med en tee, Husk navn og
medlemsnummer.

GLADE DRENGE PÅ TERRASSEN: ALLAN HINRICHSEN, PETER SOHN OG CLAUS NIELSEN
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Men´s Section Mesterskab

Tee-Master Mesterskab

Denne titel er den mest prestigefyldte af dem alle. Men ́s Section Mesteren er den spiller der gennem hele sæsonen
har været den mest stabile, og dygtige. I alle tællende matcher, bliver de tolv bedste matcher lagt sammen, og på
den måde findes årets vinder (jf. nedenstående pointskala)

Der er på forhånd udvalgt fire torsdage, hvor denne turnering afholdes. Det er disse dage, hvor man skal yde sit
ypperste for at løbe med titlen som årets Tee-Master. Konkurrencen afgøres på den pågældende spillers 3 bedste
stablefordrunder, dvs. man stadig har en chance, selvom man mod forventning ikke kan deltage den ene af de fire 4
dage (eller hvis man har en af de der dage, vi alle kender.

Pointskalaen gør det mere retfærdigt at finde den rigtige vinder, og hvor det samtidigt ikke automatisk er den samme
spiller der vinder Tee-Master mesterskabet.
Den med den bedste samlede score bliver kåret til årets Meńs Section Mester 2019.
Point opnås ud fra placeringen i A og B-rækken i en tællende match, uanset om det er slagspil eller stableford.
Findes der flere spillere med lige antal point ved udnævnelsen af årets Men´s Section mester, bliver vinderen den
som har den bedste placering i den sidst spillede match hvor disse spillere deltog.
Ved lige score, bliver vinderen den som har bedste netto score på de sidst tællende 18 huller. Hvis det stadig er lige,
er det scoren på de sidste 9 huller, hvor scoren på de sidste 3 huller afgør vinderen. Kan I stadig ikke “blive enige” er
det hul 18 der afgør vinderen.

Tee-Master afholdes fra de 4 forskellige tee-steder;
Blå Tee Master den 25. april 2019
Rød Tee Master den 23. maj 2019
Hvid Tee Master den 29. august 2019
Gul Tee Master den 19. oktober 2019
Ved lige score, bliver vinderen den som har bedste netto score på de sidst tællende 18 huller. Hvis det stadig er lige,
er det scoren på de sidste 9 huller, hvor scoren på de sidste 3 huller afgør vinderen. Kan I stadig ikke “blive enige” er
det hul 18 der afgør vinderen.
Tidligere vindere kan ses på siden Hall of Fame i dette program.

POINTSKALA FOR MS MESTERSKABET

MS MESTER 2018: MARTIN HAMBORG

POINTSKALA FOR TEE-MASTER

TEE MASTER 2018: JOHN PETERSEN

HORSENS FUGETEKNIK ApS
Ove Jensens Allé 31 F - 8700 Horsens
T: 2070 7972
E: daniel@horsensfugeteknik.dk
W: horsensfugeteknik.dk
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Putte Mesterskab
Igen i år skal vi som en sideløbende dyst, konkurrere om hvem der er den bedste putter i Meńs Section.
Vinderen får, som altid, graveret sit navn på den fine vandrepokal.
Puts skal kun noteres når vi spiller Slagspilsturneringer, og point bliver givet efter nedenstående pointskala. Det er de
8 bedste putte-runder der bliver taget med i mesterskabet.

Single Hulspil Mesterskab
Siden 1996 har vi i Men ́s Section Horsens spillet om denne ærefulde titel. Langt størstedelen af alle golfspillere er af
den mening, at hulspilsmatcher er den “rigtige” måde at spille golf på. Bedst som man tror et hul er vundet, eller tabt,
kan dette ændre sig på et splitsekund, hvis man ikke bevarer koncentrationen.
Vær med til at bibeholde traditionen for denne fantastiske turnering hvor Mesterskabet afvikles i én række, hvorefter
den samlede vinder kan kalde sig Single Hulspilsmester.
Sidste tilmeldingsdato og betaling for at deltage i turneringen skal ske senest 19. april 2019.
Betaling skal ske til banken eller til kassereren senest den 19. april 2019.
Pris for deltagelse er kun 50,00 kr.

Tidligere vindere kan ses på siden Hall of Fame i dette program.

Lodtrækning foretages den 25. april 2019 og spilletidspunkterne aftales spillerne imellem. Spilleplan vil blive hængt op på
vores tavle.

POINTSKALA FOR PUTS
PROGRAM FOR AFVIKLING
1. Runde afvikles inden 30. maj 2019
2. Runde afvikles inden 04. juli 2019
3. Runde afvikles inden 22. august 2019
4. Runde afvikles inden 12. september 2019
5. Runde afvikles inden 03. oktober 2019
INGEN DISPENSATION GIVES!

BEREGNING AF HANDICAP
“D” og “E” skal spille mod hinanden.
“D” har handicap 23,6 og “E” har handicap 15,4
23,6 – 15,4 = 8,2
75% af 8,2 = 6,15 som rundes op til 6,2 handicap, hvilket giver
7 tildelte slag til “D”.
“D” får altså 7 slag tildelt og “E” spiller fra scratch (nul ekstra
slag).
For begge hulspilsmatcher gælder regel 33.1.
Der må ikke spilles Hulspilsturnering samtidig med torsdagsturneringen.
Tidligere vindere kan ses på siden Hall of Fame i dette program.

PUTTEMESTER 2018: NIELS N. POULSEN
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SINGLE HULSPIL MESTER 2018: LEIF B. PETERSEN
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Makker Hulspil Mesterskab

Tysklandsmester

Som i Single Hulspilsturneringen har denne turnering været et tilløbsstykke siden 1996. Ud over den sociale hygge
under matchen, så kan det være en udfordring at spille Makker Hulspil. Her drejer det sig om, at man kan få det hele
til at gå op i en højere enhed. Som altid, så er det kotume at det vindende hold betaler en kold fadøl til det tabende
hold, med mindre andet aftales inden tee-off. Mesterskabet afvikles i én række, dog med maximum 32 tilmeldte
hold. Spilleplan vil blive hængt op på vores tavle.

Gennem alle årene, har de forskellige bestyrelser forsøgt at finde forskellige baner i vores sydlige naboland, og
derfor kan det ikke undgåes at der kommer nogle gengangere.
Sidste år gik turen til velkendte og dejlige Gut Apeldör, men i år tager vi bussen til en meget udfordrende skovbane,
nemlig Bad Bevensen.

Sidste tilmeldingsdato og betaling for at deltage i turneringen skal ske senest 19. april 2019. Betaling skal ske til
banken eller til kassereren senest den 19. april 2019.
Pris for deltagelse er kun 50,00 kr. pr. person.
Lodtrækning foretages den 25. april 2019 og spilletidspunkterne aftales spillerne imellem.

PROGRAM FOR AFVIKLING

Kåringen af årets “Tysklandsmester” er en meget uforudsigelig affære. En rigtig god runde på førstedagen, og med
en forventet stor chance for en samlet sejr, har meget ofte ændret sig når andendagens slagspilsturnering er afviklet!
En altid sjov og hyggelig tur med gode golfkammerater.
Gå ikke glip af denne fantastiske tur, og læs meget mere om Tysklandsturen på side 16 og 17.

Er du klar på en herretur, hvor
golf, mandehørm, hygge, kolde
fadøl og socialt samvær står
øverst på listen?

HVAD ER FOURSOME?
Holdspillerne skiftes til at slå ud. Dvs. at den spiller der
vælger at slå ud på hul 1, skal dermed slå ud på alle
ulige huller. Herefter skiftes man til at slå til bolden.
Makkeren slår derfor ud på alle de lige huller.

1. Runde afvikles inden 30. maj 2019
2. Runde afvikles inden 04. juli 2019
3. Runde afvikles inden 22. august 2019
4. Runde afvikles inden 12. september 2019
5. Runde afvikles inden 03. oktober 2019

Så tilmeld dig årets store begivenhed!

INGEN DISPENSATION GIVES!

TYSKLANDSMESTER 2018: OLE PRÆSIUS

MAKKER HULSPIL MESTRE 2018: CLAUS BERTELSEN & SØREN BACH JENSEN

Makker par B:

BEREGNING AF HANDICAP

Efter samme beregning, hvor de f.eks har 12 slag tilsammen.
Laveste tildelte slag ganges med 0,6 og højeste tildelte slag
ganges med 0,4.
Makker par A har 14 – 12 = 2 tildelte slag
Makker par B spiller fra scratch (nul ekstra slag).
For begge hulspilsmatcher gælder regel 33.1. Der må ikke spilles
Hulspilsturnering samtidig med torsdagsturneringen.

Makker par A:

“Spiller 1” har 12 tildelte slag og “spiller 2” har 18 tildelte
slag. Laveste tildelte slag ganges med 0,6, og højeste
tildelte slag ganges med 0,4.
(12 x 0,6) + (18 x 0,4) = 14,4 afrundet = 14 slag
10
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Venskabsturneringer
2018 var et næsten perfekt år hvad angår vores
venskabsturneringer. Vi vandt over Juelsminde, Odder
og vores dejlige piger fra Ladies Section, men vi tabte til
Skanderborg.

ODDER vs HORSENS
17 sejre, 9 tabte, 1 delt. Horsens har pokalen og den skal
med hjem til Horsens igen den 16. maj 2019 – hvor vi
spiller i Odder.

Så alt i alt et meget fint år, som vi kun kan gøre lidt
bedre i 2019. Captain ønsker at alle går i gang med
træningen så vi kan følge op på sidste års fine resultat ;-)

MENS SECTION vs LADIES SECTION

Disse turneringer afvikles på gunstart med start fra teestederne kl. 16:00, og man skal være på tee-stedet
minimum 10 min. før start.

30 sejre, 10 tabte. MS vandt i 2018 og bamsen fik blå
bikini på. Alle bedes yde en ekstra indsats på
træningsbanen. Bamsen SKAL i blåt igen.
Vi håber at vore dejlige damer vil tage kampen op med
denne prestigefyldte match.

Turneringslederne fra hver klub udveksler tilmeldte
spillere torsdagen før, hvorfor dette er seneste dag for
tilmelding på golfbox.

Mændene er værter d. 23. maj 2019.

Eftertilmeldinger modtages normalt ikke, men skal der
gøres en undtagelse, skal dette aftales med turneringslederen inden turneringsdagen. Men´s Section Horsens
udarbejder startlister, hvor man forsøger så ligeligt som
muligt at blande gæster med vore egne spillere. Der
spilles i 4-bolde, og bestyrelsesmedlemmerne fra de to
klubber går normalt sammen.

JUELSMINDE vs HORSENS
17 sejre, 13 tabte og Horsens har pokalen. Den skal med
hjem til Horsens den 8. august 2019 – hvor vi spiller ude.

Tilmeldte fra Horsens skal krydse sig af på startlisten og
betale for maden, inden man går ud.

HORSENS vs SKANDERBORG

Turneringen:

Vi glæder os til at tage imod Skanderborg GK den 22.
august 2019. Skanderborg GK var de eneste der kunne
få os ned med nakken i 2018, men det er noget der skal
laves om på denne dag.

Hvis der ikke aftales andet mellem de to Captain’s,
spilles der stableford i 2 rækker.
A-rækken = 0–15 slag
B-rækken = 16–36 slag.
(Der kan evt. sket en forskydning af slag i A/B rækken)

Dagstur til Trehøje GK
Årets dagstur går til Trehøje Golfklub. Efter bestyrelsens
mening, en super dejlig bane, der altid er smuk og
hyggelig. Ligeledes bliver man altid modtaget som
grever og baroner. BILEDGAARD PROFIL er sponsor på
denne tur, hvilket vi takker Benjamin mange for.

PROGRAM FOR DAGSTUREN 7. SEPT. 2019
Kl. 08:15
Kl. 08:30
Kl. 09:00

Trehøje Golfklub er placeret direkte i den vestjyske
natur, og det er et velplejet anlæg som råder over 27
huller på højt niveau.

Kl. 10:00
Kl. 15:00
Kl. 15:45
Kl. 16:15

Trehøje Golfklub er en afvekslende og relativ krævende
18-huls bane (par 72). Der er huller i skoven og i åbent
landskab krydret med vekslende terræn og naturlige
udfordringer som skov, hede og vand. Der findes flere
fantastiske udsigtspunkter. og på flere af hullerne stilles der
store krav til præcision og korrekt afpassede længder.

MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!

PRIS FOR DELTAGELSE: KUN 550,- KR
En dag med god golf, masser af hygge, gode løgne-historier
og skøn mad i rare omgivelser. Gå ikke glip af denne dag,
og tilmeld dig allerede nu, da vi kun har 40 pladser i alt, og
derfor er det først til mølle princippet der gælder.
Tilmelding er bindende og det er din egen pligt at
afhænde din plads, hvis du af en eller anden årsag, må
melde fra.

VINDER AF DAGSTUREN 2018 - LARS OLSEN

Der er præmier til 1. 2. og 3. pladsen i hver række. Men ́s
Section Horsens giver præmier til gæsterne og gæsteklubben giver præmier til Horsens spillerne. Der er som
regel præmier til nærmest flaget, og det er hjemmeholdet
der står for disse.

POKALEN
Den klub, der vandt pokalen sidste år, ankommer med
den i indgraveret stand. Der bruges de 10 bedste scores
til udregning af, hvilken klub der vinder pokalen.
I tilfælde af uafgjort, beholdes pokalen af den klub, der
vandt den sidste år.
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Mødetid i Trehøje GK (kør selv)
Morgenmad
Startlister, Scorekort udleveres
Sweepstake (50%-30%-20%)
Tee-time
Match buffet
Præmieoverrækkelse
Arrangementet afsluttes
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Tilmeldte fra Horsens skal krydse sig af på startlisten og
betale for maden, inden man går ud.

HORSENS vs SKANDERBORG

Turneringen:

Vi glæder os til at tage imod Skanderborg GK den 22.
august 2019. Skanderborg GK var de eneste der kunne
få os ned med nakken i 2018, men det er noget der skal
laves om på denne dag.

Hvis der ikke aftales andet mellem de to Captain’s,
spilles der stableford i 2 rækker.
A-rækken = 0–15 slag
B-rækken = 16–36 slag.
(Der kan evt. sket en forskydning af slag i A/B rækken)

Dagstur til Trehøje GK
Årets dagstur går til Trehøje Golfklub. Efter bestyrelsens
mening, en super dejlig bane, der altid er smuk og
hyggelig. Ligeledes bliver man altid modtaget som
grever og baroner. BILEDGAARD PROFIL er sponsor på
denne tur, hvilket vi takker Benjamin mange for.

PROGRAM FOR DAGSTUREN 7. SEPT. 2019
Kl. 08:15
Kl. 08:30
Kl. 09:00

Trehøje Golfklub er placeret direkte i den vestjyske
natur, og det er et velplejet anlæg som råder over 27
huller på højt niveau.

Kl. 10:00
Kl. 15:00
Kl. 15:45
Kl. 16:15

Trehøje Golfklub er en afvekslende og relativ krævende
18-huls bane (par 72). Der er huller i skoven og i åbent
landskab krydret med vekslende terræn og naturlige
udfordringer som skov, hede og vand. Der findes flere
fantastiske udsigtspunkter. og på flere af hullerne stilles der
store krav til præcision og korrekt afpassede længder.

MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!

PRIS FOR DELTAGELSE: KUN 550,- KR
En dag med god golf, masser af hygge, gode løgne-historier
og skøn mad i rare omgivelser. Gå ikke glip af denne dag,
og tilmeld dig allerede nu, da vi kun har 40 pladser i alt, og
derfor er det først til mølle princippet der gælder.
Tilmelding er bindende og det er din egen pligt at
afhænde din plads, hvis du af en eller anden årsag, må
melde fra.

VINDER AF DAGSTUREN 2018 - LARS OLSEN

Der er præmier til 1. 2. og 3. pladsen i hver række. Men ́s
Section Horsens giver præmier til gæsterne og gæsteklubben giver præmier til Horsens spillerne. Der er som
regel præmier til nærmest flaget, og det er hjemmeholdet
der står for disse.

POKALEN
Den klub, der vandt pokalen sidste år, ankommer med
den i indgraveret stand. Der bruges de 10 bedste scores
til udregning af, hvilken klub der vinder pokalen.
I tilfælde af uafgjort, beholdes pokalen af den klub, der
vandt den sidste år.

12

Mødetid i Trehøje GK (kør selv)
Morgenmad
Startlister, Scorekort udleveres
Sweepstake (50%-30%-20%)
Tee-time
Match buffet
Præmieoverrækkelse
Arrangementet afsluttes

13

Program Forår 2019
ORDFORKLARING
S:
T:
ST:
SP:
B:

Sponsor
Turneringsform
Start
Spisning
Bemærkning

2. MAJ 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

11. APRIL 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

VVS John Jensen
Stableford, tællende
Gunstart kl. 16:00
Kl. 20:30
BRIEFING 15:30

MATAS
Stableford, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
BLÅ TEE MASTER

6. JUNI 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

9. MAJ 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

25. APRIL 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

SEWERIN TØMRERFIRMA
Stableford, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

HORSENS FUGETEKNIK
Stableford, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

BYMATCH
Stableford, tællende
GUNSTART 16:00
20:15
ODDER-HORSENS

S:
T:
ST:
SP:
B:

MS vs LADIES SECTION
Stableford tællende
GUNSTART 16:00
20:15
RØD TEE-MASTER

S:
T:
ST:
SP:
B:

TYSKLANDSTUR
Se program
Se program
Se program
SPORT 24

AMALIELUND MAD
Slagspil, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

RAMPE SLUSE TEKNIK
Slagspil, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

TEATERHOTELLET
Slagspil, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

S:
T:
ST:
SP:
B:

LEICO
Slagspil, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

PEUGEOT SKANDERBORG
Stableford, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

5. SEPTEMBER 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

8. AUGUST 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

BYMATCH
Stableford, tællende
GUNSTART 16:00
20:15
JUELSMINDE-HORSENS

S:
T:
ST:
SP:
B:

OLSENS ENTREPRENØR
Slagspil, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

S:
T:
ST:
SP:
B:

BYMATCH
Stableford , tællende
GUNSTART 16:00
20:15
HORSENS-SKANDERBORG

S:
T:
ST:
SP:
B:

S:
T:
ST:
SP:
B:

RYDER CUP 2019
Se program
Se program
Se program
-

S:
T:
ST:
SP:
B:

DAGSTUR
Se program
Se program
Se program
BILEDGAARD PROFIL

LOKATO ENTREPRISE
Stableford, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

SOCKO TEKNIK
Stableford, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

26. SEPTEMBER 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

MEN´S SECTION
Stableford, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

29. AUGUST 2019

14

RAMBØLL
Slagspil, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
HVID TEE MASTER

15

GARANT HORSENS
Stableford, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

10. OKTOBER 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

BRDR. KIER
Stableford, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

17. OKTOBER 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

19. SEPTEMBER 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

24. AUGUST 2019

S:
T:
ST:
SP:
B:

3. OKTOBER 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

12. SEPTEMBER 2019

22. AUGUST 2019

4. JULI 2019

JH FOLIETRYK
Slagspil, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

7. SEPTEMBER 2019

15. AUGUST 2019

27. JUNI 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

24/25/26. MAJ 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

1. AUGUST 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

20. JUNI 2019

23. MAJ 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

SVANE KØKKENET
Slagspil, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

13. JUNI 2019

16. MAJ 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

Program Efterår 2019

PROSHOPPEN
Stableford, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

19. OKTOBER 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

GENERALFORSAMLING
Stableford, tællende
GUNSTART 9:00
Kl.. 7:30 & 15:00
STARK - GUL TEE MASTER

Program Forår 2019
ORDFORKLARING
S:
T:
ST:
SP:
B:

Sponsor
Turneringsform
Start
Spisning
Bemærkning

2. MAJ 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

11. APRIL 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

VVS John Jensen
Stableford, tællende
Gunstart kl. 16:00
Kl. 20:30
BRIEFING 15:30

MATAS
Stableford, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
BLÅ TEE MASTER

6. JUNI 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

9. MAJ 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

25. APRIL 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

SEWERIN TØMRERFIRMA
Stableford, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

HORSENS FUGETEKNIK
Stableford, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

BYMATCH
Stableford, tællende
GUNSTART 16:00
20:15
ODDER-HORSENS

S:
T:
ST:
SP:
B:

MS vs LADIES SECTION
Stableford tællende
GUNSTART 16:00
20:15
RØD TEE-MASTER

S:
T:
ST:
SP:
B:

TYSKLANDSTUR
Se program
Se program
Se program
SPORT 24

AMALIELUND MAD
Slagspil, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

RAMPE SLUSE TEKNIK
Slagspil, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

TEATERHOTELLET
Slagspil, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

S:
T:
ST:
SP:
B:

LEICO
Slagspil, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

PEUGEOT SKANDERBORG
Stableford, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

5. SEPTEMBER 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

8. AUGUST 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

BYMATCH
Stableford, tællende
GUNSTART 16:00
20:15
JUELSMINDE-HORSENS

S:
T:
ST:
SP:
B:

OLSENS ENTREPRENØR
Slagspil, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

S:
T:
ST:
SP:
B:

BYMATCH
Stableford , tællende
GUNSTART 16:00
20:15
HORSENS-SKANDERBORG

S:
T:
ST:
SP:
B:

S:
T:
ST:
SP:
B:

RYDER CUP 2019
Se program
Se program
Se program
-

S:
T:
ST:
SP:
B:

DAGSTUR
Se program
Se program
Se program
BILEDGAARD PROFIL

LOKATO ENTREPRISE
Stableford, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

SOCKO TEKNIK
Stableford, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

26. SEPTEMBER 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

MEN´S SECTION
Stableford, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

29. AUGUST 2019

14

RAMBØLL
Slagspil, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
HVID TEE MASTER

15

GARANT HORSENS
Stableford, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

10. OKTOBER 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

BRDR. KIER
Stableford, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

17. OKTOBER 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

19. SEPTEMBER 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

24. AUGUST 2019

S:
T:
ST:
SP:
B:

3. OKTOBER 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

12. SEPTEMBER 2019

22. AUGUST 2019

4. JULI 2019

JH FOLIETRYK
Slagspil, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

7. SEPTEMBER 2019

15. AUGUST 2019

27. JUNI 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

24/25/26. MAJ 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

1. AUGUST 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

20. JUNI 2019

23. MAJ 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

SVANE KØKKENET
Slagspil, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

13. JUNI 2019

16. MAJ 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

Program Efterår 2019

PROSHOPPEN
Stableford, tællende
Golfbox 14:00-16:00
20:15
-

19. OKTOBER 2019
S:
T:
ST:
SP:
B:

GENERALFORSAMLING
Stableford, tællende
GUNSTART 9:00
Kl.. 7:30 & 15:00
STARK - GUL TEE MASTER

Tysklandstur 2019

Tysklandstur 2019

Årets Tysklandstur går til Bad Benvensen Golf Club, og
igen i år er det Caspar Rasmussen fra SPORT 24 der
velvilligt har meldt sig som sponsor. Hvem kan glemme
de fine præmier der blev uddelt i 2018? Vi vil på MS´
vegne gerne sige tusind tak til Caspar for sponsoratet!

PROGRAM FOR TYSKLANDSTUREN 2019
FREDAG 24. MAJ 2019
Kl. 07:00
Kl. 07:30
Kl. 11:00

Ligeledes bliver det med bus, hvor Leif Mott vil styre os
sikkert gennem Tyskland og tilbage igen. En stor tak til
Leif, som gør det muligt at vi kan holde omkostningerne
nede! På vej derned, tager vi ind og spiller GC Aukrug,
en lækker bane som vi spillede for nogle år siden.

Afgang med bus fra Horsens GK
Morgenbrød, kaffe og en lille en til halsen
Tee-time GC Aukrug (€45-egenbetaling)

Efter golfrunden kører bussen til Sonnenhotel Amtsheide
Kl. 18:00

Golfclub Bad Bevensen blev grundlagt i 1991. Ved planlægningen af golfanlægget har investor og byggeherre
Günter Held, der selv i over 30 år har været en lidenskabelig golfer, taget hensyn til det smukke landskab,
og formået at få dette integreret smagfuldt i det 18hullers baneanlæg.

Velkomstdrink / 3 retters menu samt 3 logobolde

LØRDAG 25. MAJ 2019
Kl. 07:00
Kl. 09:00
Kl. 10:00
Kl. 15:00
Kl. 18:30

Næsten halvdelen af golfanlægget ligger i et ret tæt
skovområde. Fairways er her ret smalle, og de kræver et
præcist spil. De øvrige huller ligger i et noget friere og
åbent område. Der er talrige bunkers og mange
vandforhindringer på vejen til hullerne. Alligevel er det
en meget fair golfbane. Hullerne er for det meste korte,
så det kommer mere an på at spille et præcist spil end
de lange slag.

Morgenmad fra kl. 7:00-9:00
Afgang til golfklubben
Tee-time (Tællende Stableford)
Afgang til hotellet
3 retters menu /
Præmieoverrækkelse SPORT 24

SØNDAG 26. MAJ 2019
Kl. 07:00
Kl. 08:15
Kl. 09:00

RUG
N
LUB AUK
GOLF C B BAD BEVENSE
U
L
S
C
E
N S
GOLF
TIL WELL
G
N
A
G
FRI AD

Golfbanen er meget udfordrende og afvekslende at
spille på, da hullerne er meget forskellige, og må derfor
spilles med varieret tilgang. Desuden er det en glæde at
opleve den herlige natur, med den økologiske
udformning af hele området. Bad Bevensen er en bane
der ligger i top både med hensyn til oplevelse af
naturen, og til det spilletekniske niveau banen har. Først
efter at have spillet på banen er man klar over hvor
usædvanligt dette anlæg er. Bad Bevensen er et udsøgt
sted at besøge.

Morgenmad fra kl. 7:00-8:15
Afgang til golfklubben
Tee-time (Tællende Slagspil)
Efter runden er der Præmieoverrækkelse ved
sponsor SPORT 24

Efter præmieoverrækkelse sætter Leif Mott kursen mod
Danmark.

Med forbehold for rettelser.

SIDSTE TILMELDING 25. APRIL 2019
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Tysklandstur 2019

Tysklandstur 2019

Årets Tysklandstur går til Bad Benvensen Golf Club, og
igen i år er det Caspar Rasmussen fra SPORT 24 der
velvilligt har meldt sig som sponsor. Hvem kan glemme
de fine præmier der blev uddelt i 2018? Vi vil på MS´
vegne gerne sige tusind tak til Caspar for sponsoratet!

PROGRAM FOR TYSKLANDSTUREN 2019
FREDAG 24. MAJ 2019
Kl. 07:00
Kl. 07:30
Kl. 11:00

Ligeledes bliver det med bus, hvor Leif Mott vil styre os
sikkert gennem Tyskland og tilbage igen. En stor tak til
Leif, som gør det muligt at vi kan holde omkostningerne
nede! På vej derned, tager vi ind og spiller GC Aukrug,
en lækker bane som vi spillede for nogle år siden.

Afgang med bus fra Horsens GK
Morgenbrød, kaffe og en lille en til halsen
Tee-time GC Aukrug (€45-egenbetaling)

Efter golfrunden kører bussen til Sonnenhotel Amtsheide
Kl. 18:00

Golfclub Bad Bevensen blev grundlagt i 1991. Ved planlægningen af golfanlægget har investor og byggeherre
Günter Held, der selv i over 30 år har været en lidenskabelig golfer, taget hensyn til det smukke landskab,
og formået at få dette integreret smagfuldt i det 18hullers baneanlæg.

Velkomstdrink / 3 retters menu samt 3 logobolde

LØRDAG 25. MAJ 2019
Kl. 07:00
Kl. 09:00
Kl. 10:00
Kl. 15:00
Kl. 18:30

Næsten halvdelen af golfanlægget ligger i et ret tæt
skovområde. Fairways er her ret smalle, og de kræver et
præcist spil. De øvrige huller ligger i et noget friere og
åbent område. Der er talrige bunkers og mange
vandforhindringer på vejen til hullerne. Alligevel er det
en meget fair golfbane. Hullerne er for det meste korte,
så det kommer mere an på at spille et præcist spil end
de lange slag.

Morgenmad fra kl. 7:00-9:00
Afgang til golfklubben
Tee-time (Tællende Stableford)
Afgang til hotellet
3 retters menu /
Præmieoverrækkelse SPORT 24

SØNDAG 26. MAJ 2019
Kl. 07:00
Kl. 08:15
Kl. 09:00

RUG
N
LUB AUK
GOLF C B BAD BEVENSE
U
L
S
C
E
N S
GOLF
TIL WELL
G
N
A
G
FRI AD

Golfbanen er meget udfordrende og afvekslende at
spille på, da hullerne er meget forskellige, og må derfor
spilles med varieret tilgang. Desuden er det en glæde at
opleve den herlige natur, med den økologiske
udformning af hele området. Bad Bevensen er en bane
der ligger i top både med hensyn til oplevelse af
naturen, og til det spilletekniske niveau banen har. Først
efter at have spillet på banen er man klar over hvor
usædvanligt dette anlæg er. Bad Bevensen er et udsøgt
sted at besøge.

Morgenmad fra kl. 7:00-8:15
Afgang til golfklubben
Tee-time (Tællende Slagspil)
Efter runden er der Præmieoverrækkelse ved
sponsor SPORT 24

Efter præmieoverrækkelse sætter Leif Mott kursen mod
Danmark.

Med forbehold for rettelser.

SIDSTE TILMELDING 25. APRIL 2019
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Ryder Cup 2019

Ryder Cup 2019

Alle fra Men´s Section skal hygge sig denne dag! Denne
dag er for MS, hvad Valentines Day er for Amerikanerne!
Derfor; fortæl kæresten eller konen, at du ikke står til
rådighed denne dag! Du skal nemlig have lidt
kvalitetstid med vennerne i Men´s Section!

PROGRAM FOR RYDER CUP 2019
23. august 2019 kl. 20:00: LIVE LODTRÆKNING PÅ FACEBOOK
24. august 2019:

Endnu engang hiver vi tæppet til side, for det nye tiltag
fra 2018! Det var en hård fødsel at få 32 personer til at
melde sig til, men det lykkedes heldigvis til sidst. Det var
en hæsblæsende dag, hvor vi ikke var så heldige med
vejret på de første 18 huller, men de sidst 9 huller var
betydeligt bedre!
En hel dag med golf, hyggeligt samvær, spisning, løgnehistorier og mandehørm!

Kl. 08:00: Mødetid i klubben og offentliggørelse af hold
Kl. 08:10: Morgenmad, Briefing, Startpakke, Holdfoto
Kl. 09:00: Tee-time første 9 huller BEST BALL
(to mod to i en fourball)
Vinderholdet får 1 point / Hvert hold får 1/2 point
ved all square
Kl. 11:30: Sandwich og nye holdsætninger
Kl. 12:30: Tee-time næste 9 huller HULSPIL
(en mod en i en fourball)
Hver vinder får 1 point / Hver spiller får 1/2 point
ved all square
Kl. 15:00: Nye holdsætninger
Kl. 15:30: Tee-time sidste 9 huller SLAGSPIL
(to mod to i en fourball)
Vinderholdet får 1 point / Hvert hold får
1/2 point ved all square
Kl. 18:30: Godt fra grillen, kåring af vinderne, hygge,
hygge og hygge…

Ryder Cup Vindere 2018

Vi skal spille 3 x 9 huller med forskellige spilleformer,
to hold mod hinanden, med indlagte spise- og drikkepauser! Caféen sørger for morgenmad, og Henrik tænder
grillen i løbet af dagen.
Vi håber at så mange som muligt vil støtte op omkring
projektet og vi vil bestræbe os på, at vi kommer til at
skifte partner og modstander efter hvert niende spillet
hul. Det bliver en logistisk udfordring, men vi vil gøre
vores bedste, og prøve at få det til at glide så nemt som
muligt.

TISDPUNKTER FOR TEE-TIME 12:30 & 16:00 ER CIRKA TIDER.
PROGRAM MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!

De to hold bliver opdelt så handicappet er så lige som muligt.
Dagen før, vil der på Facebook blive “live” lodtrækning
af holdene, og til dem der ikke er på Facebook vil det
blive optaget og lagt på hjemmesiden.
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Ryder Cup 2019

Ryder Cup 2019

Alle fra Men´s Section skal hygge sig denne dag! Denne
dag er for MS, hvad Valentines Day er for Amerikanerne!
Derfor; fortæl kæresten eller konen, at du ikke står til
rådighed denne dag! Du skal nemlig have lidt
kvalitetstid med vennerne i Men´s Section!

PROGRAM FOR RYDER CUP 2019
23. august 2019 kl. 20:00: LIVE LODTRÆKNING PÅ FACEBOOK
24. august 2019:

Endnu engang hiver vi tæppet til side, for det nye tiltag
fra 2018! Det var en hård fødsel at få 32 personer til at
melde sig til, men det lykkedes heldigvis til sidst. Det var
en hæsblæsende dag, hvor vi ikke var så heldige med
vejret på de første 18 huller, men de sidst 9 huller var
betydeligt bedre!
En hel dag med golf, hyggeligt samvær, spisning, løgnehistorier og mandehørm!

Kl. 08:00: Mødetid i klubben og offentliggørelse af hold
Kl. 08:10: Morgenmad, Briefing, Startpakke, Holdfoto
Kl. 09:00: Tee-time første 9 huller BEST BALL
(to mod to i en fourball)
Vinderholdet får 1 point / Hvert hold får 1/2 point
ved all square
Kl. 11:30: Sandwich og nye holdsætninger
Kl. 12:30: Tee-time næste 9 huller HULSPIL
(en mod en i en fourball)
Hver vinder får 1 point / Hver spiller får 1/2 point
ved all square
Kl. 15:00: Nye holdsætninger
Kl. 15:30: Tee-time sidste 9 huller SLAGSPIL
(to mod to i en fourball)
Vinderholdet får 1 point / Hvert hold får
1/2 point ved all square
Kl. 18:30: Godt fra grillen, kåring af vinderne, hygge,
hygge og hygge…

Ryder Cup Vindere 2018

Vi skal spille 3 x 9 huller med forskellige spilleformer,
to hold mod hinanden, med indlagte spise- og drikkepauser! Caféen sørger for morgenmad, og Henrik tænder
grillen i løbet af dagen.
Vi håber at så mange som muligt vil støtte op omkring
projektet og vi vil bestræbe os på, at vi kommer til at
skifte partner og modstander efter hvert niende spillet
hul. Det bliver en logistisk udfordring, men vi vil gøre
vores bedste, og prøve at få det til at glide så nemt som
muligt.

TISDPUNKTER FOR TEE-TIME 12:30 & 16:00 ER CIRKA TIDER.
PROGRAM MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!

De to hold bliver opdelt så handicappet er så lige som muligt.
Dagen før, vil der på Facebook blive “live” lodtrækning
af holdene, og til dem der ikke er på Facebook vil det
blive optaget og lagt på hjemmesiden.
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Torsdagsvindere 2019

Torsdagsvindere 2019

VVS JOHN JENSEN

SOCKO TEKNIK

AMALIELUND MAD

TØMRERFIRMAET SEWERIN

MENS SECTION

RAMPE SLUSE TEKNIK

RAMBØLL

BRDR. KIER

HORSENS-ODDER

HEMINGWAYS

HORSENS FUGETEKNIK

BILEDGAARD PROFIL

MATAS

VINOBLE

LOKATO ENTREPRISE

PEUGEOT SKANDERBORG
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Torsdagsvindere 2019

ROSENBERG MALERFIRMA

SVANE KØKKENET

Bøder & Præmier
BØDER

PRÆMIER

For at skabe den ypperste motivation blandt spillerne,
opkræves der bøder i lighed med tidligere år.
Bøderne opkræves før præmieoverrækkelsen, og typisk
i forbindelse med spisningen. Hvis man ikke deltager i
spisningen, skal man “afregne” med vinderen af den
flight man har gået med, som herefter ved opråb,
betaler til kassen. Ved “forglemmelse” fordobles bøden
til betaling ved næste match.

Efter hver turnering uddeles præmierne udfra følgende
kriterier:
* Man skal deltage i spisningen.
* Der er ca. 3 præmier i hver række.
* Ved lige score er det laveste handicap, som vinder.
Der er præmier for tættest flaget på par 3 hullerne.

Der vil blive opkrævet en bøde, når/hvis man opnår en
af nedenstående ydmygelser:

JB PRODUKTION er sponsor på hul 1, hvor der er en
præmie til den, der kommer nærmest flaget i tre slag.
LP MASKINSERVICE er sponsor på hul 17, hvor der er en
præmie Gl den der kommer nærmest hullet i 2 slag.
Efter spisning:
Der overrækkes præmier af dagens sponsor og Captain
til dagens dygtige vindere.
Dagens sponsor modtager en erindringsgave af Captain
på vegne af Men´s Section som tak for sponsoratet.
Efter at vi har hyldet dagens sponsor og vinderne, skal
der tages et foto af dem sammen.

OLSENS ENTREPRENØR SERVICE

SUPERDÆK

DERUDOVER GIVES DER BØDER FOR:

GENNEMGÅENDE TURNERINGER

* Over 36 puts i slagspil (5,- kr.)
* Ved “No Return” (20,- kr.)
* Ved diskvalifikation (20,- kr.)

Der er i år følgende gennemgående turneringer:
* Meńs Section Mester.
* Årets Tee-Master
* Årets Putte Mester

Captain kan frit uddele bøder ved bl.a.:

De point der opnåes i de tællende turneringer gælder,
uanset om man deltager i spisningen eller ej.

* “Forstyrrende adfærd”, der ikke hører til under opråb
ved præmieoverrækkelsen.
* Overdreven brug af mobiltelefon i klubhuset
* Uregelmæssig opførsel m.m. på banen.
* Respektløs påklædning i klubhuset (cap m.m)
* Ved forkert udfyldt scorekort.
* Torsdags-Duffer
* ...osv.

JH FOLIETRYK

HORSENS & FRIENDS

PROSHOPPEN

BILEDGAARD PROFIL
22

Vinderne af de gennemgående konkurrencer vil blive
hyldet på årets Generalforsamling, og deres navn vil
blive foreviget på de eftertragtede pokaler samt i “Hall
of Fame” på hjemmesiden.
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* Meńs Section Mester.
* Årets Tee-Master
* Årets Putte Mester

Captain kan frit uddele bøder ved bl.a.:

De point der opnåes i de tællende turneringer gælder,
uanset om man deltager i spisningen eller ej.

* “Forstyrrende adfærd”, der ikke hører til under opråb
ved præmieoverrækkelsen.
* Overdreven brug af mobiltelefon i klubhuset
* Uregelmæssig opførsel m.m. på banen.
* Respektløs påklædning i klubhuset (cap m.m)
* Ved forkert udfyldt scorekort.
* Torsdags-Duffer
* ...osv.

JH FOLIETRYK

HORSENS & FRIENDS

PROSHOPPEN

BILEDGAARD PROFIL
22

Vinderne af de gennemgående konkurrencer vil blive
hyldet på årets Generalforsamling, og deres navn vil
blive foreviget på de eftertragtede pokaler samt i “Hall
of Fame” på hjemmesiden.

23

Gode råd
FOR AT FÅ DET TIL AT GLIDE LIDT BEDRE…
•

Vær klar, når det er din tur til at slå.

•

Vælg slag og jern, mens de andre slår.

•

Undgå prøvesving.

•

Placér din bag/vogn lige ud for bolden.

•

Inden du går på green, placér din bag/vogn
på den side hvor ruten er til næste teested.

•

•
•
•
•

Udfyld scorekort på næste tee-sted, mens de
andre slår ud.

•

Undlad at undervise medspillere.

•
•

02. Skriv tydelige scores
03. Husk at du og markøren underskriver scorekortet INDEN
de afleveres

Spilleren, der har puttet ud først, tager flaget og
er klar til at sætte det i, så snart den sidste har
puttet ud.

•

•

01. Skriv TYDELIGT navn og medlemsnummer

Få kun andres bold markeret, når de er direkte
i vejen for dit spil.

Forlad straks green, og diskutér scores
undervejs til næste tee-sted.

•

Her er et par regler som du skal følge:

Markér og løft kun bolden, når det er
nødvendigt for de andres spil.

•

•

For at lette arbejdet for turneringsledelsen, er det vigtigt,
at du er lidt omhyggelig inden du afleverer scorekortet.

Undgå tidsrøvende markering - færdiggør de
korte put med det samme.

Undlad prøve-put efter en kikser.

•

KORREKT UDFYLDELSE AF SCOREKORT

Reparer nedslagsmærker, læs green, mens de
andre putter og undgå at læse green fra alle
sider.

•

Hall of Fame

04. Husk at skrive “S” på scorekortet hvis du deltager i
spisningen efter turneringen
05. Aflever scorekortet INDEN du går i bad

MS Mester

Single Hulspil

Makker Hulspil

Putting Mester

2018 Martin Hamborg

Leif B. Petersen

Claus Bertelsen / Søren B. Jensen

2017 Niels N. Poulsen

Claus Christensen

2016 Kell Häuser

Dennis Holm

2015 Kell Häuser
2014 Kell Häuser

Niels N. Poulsen

Tee-Master

Tysklandsmester

John Petersen

Ole Præsius

Søren Goul / Simon Christophersen Kim Rasmussen

Henrik Thomsen

Henrik Myhre

Jan W. Møller / Kell Häuser

Kent Christensen

Kell Häuser

Thomas Nørregaard

Kent Christensen

Jan W. Møller / Kell Häuser

Kell Häuser

Poul Sørensen

Claus Christensen

Jimmy Augustsen

Steffen Oakley / Stefan Mikkelsen Thomas Nørregaard Thomas Nørregaard Henrik Thomsen

2013 Kell Häuser

Claus Nielsen

Peter W. Danø / Jørgen Kruse

Danny Carstens

Lars Damborg

Simon Christophersen

2012 Claus Nielsen

Dennis Holm

Kim Sønderskov / Martin Hamborg

Danny Carstens

Martin Hamborg

Niels Poulsen

2011 Claus Nielsen

Dennis Holm

Morten Thomsen / John Petersen

Søren Goul

Niels Poulsen

2010 Claus Christensen Dennis Holm

Henrik Thomsen / Jan Juul Jensen

Johnny Midtgaard

Poul Sørensen

2009 Claus Christensen Claus Christensen

Ole og Mikkel Damkjær

Preben Andersen

Jacob Rühne

2008 John Petersen

Niels Rühne

Carsten Sørensen / Jacob Häuser Kenneth Sørensen

Kim Rasmussen

2007 John Petersen

Carsten Sørensen

Ulrik Pedersen / Søren Mogensen

Niels Petersen

John Petersen

2006 Poul Sørensen

John Lehmann

Danny Carstens / Kim Rasmussen

Søren Goul

Jimmy Augustsen

2005 Ulrik Pedersen

Chano Nymann

Danny Carstens / Kim Rasmussen

Bent Nielsen

Kristen Bruun

2004 Knud Andersen

Kristian Martinsen

Torben Vind / Lars Hansen

Torben Vind

Torben Vind

2003 Ramon Lopez

?

Leif Biza / Mogens Andersen

Bjarne Højsgaard

Jan Rye

2002 Poul Sørensen

Flemming Nordal

Kristian Martinsen / Mikkel Løgstrup Johnny Midtgaard

2001 Preben Andersen

Kristian Martinsen

Kristian Martinsen

Gunnar Lehmann

Leif Kristensen

2000 Henning Petersen Kim Rasmussen

Zoran Nikolic

Flemming Nordal

1999 Kristian Martinsen Gunnar Lehmann

Jørn Kristensen

Zoran Nikolic

1998 Kurt Ross

Klaus Brinch Møller

Jens Schmidt

Henning Petersen

NYE GOLFREGLER 2019

1997 Henning Petersen Ramon Lopez

Ramon Lopez

Ingo Kjær

DU BEDES CHECKE DE NYE GOLFREGLER FOR 2019 !!!

1996 Ole Damkjær

Ole Damkjær

Edvard Nielsen

Bent Nielsen

1995

Torben Vind

1994

Paul Høj

1993

Sven Nielsen

1992

Sven Nielsen

1991

Ingemann Knudsen

1990

?

1989

Niels Petersen

Check tiden, 9 huller bør ikke tage mere end 2
timer og 10 minutter i en fire-bold.

1988

Jan Jørgensen

1987

Asbjørn Christensen

Spil en provisorisk bold, hvis du er det mindste i
tvivl om den kan findes.

1986

Ingen tur

1985

Erling Sand

Det er meget dårlig stil, at snakke i mobiltelefon
under golfrunden !

1984

Paul Høj

1983

Paul Høj

Sæt dig ind i de nye regler!

1982

?

1981

Ingen tur

1980

?

1979

?

1978

Paul Høj

Når en bold lander udenfor fairway skal man
holde ekstra godt øje med hvor den lander.
Find et fixpunkt, da det letter eftersøgningen.
Der er intet galt i, at man skynder på
“de langsomme”, selvom de bliver
fornærmede.
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Bestyrelser 1978-2019

Vedtægter & Kontingent

ÅR

CAPTAIN

KASSERER

ADJUDANTER

§ 1 FORMÅLSPARAGRAF

KONTINGENT / BETALINGER

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978

Danny Carstens
Danny Carstens
Bent Sletskov
Henrik Thomsen
Claus Nielsen
Claus Nielsen
Simon Christophersen
Simon Christophersen
Peter Friis
Peter Friis
Danny Carstens
Preben Andersen
Jan Rye
Bjarne Knudsen
Per Hald
Leif Koutrup
Leif Kristensen
Johnny Midtgaard
Henrik Myhre
Bjarne Kjær Nielsen
Bent Frisk
Jens Gammelgaard
Mikael Sthaalros
Mikael Sthaalros
Gunnar Lehmann
Bent Skovfoged
Edvard Nielsen
Jesper Ibsen
Niels Rühne
Erik Krarup
Gunnar Lehmann
Kaj Schou
Børge Jensen
Torry Hansen
Jørgen Bie
Klavs Brinch Møller
Børge Kaas
Erling Sand
Mogens Nielsen
Jørn Høj
Børge Jensen
Ib Maas

Henrik Myhre
Henrik Myhre
Henrik Myhre
Bent Sletskov
Steen Nilsson
Steen Nilsson
Steen Nilsson
John Porsgaard
John Porsgaard
Bent Gantzhorn
Bent Gantzhorn
Bent Gantzhorn
Steen Nilsson
Steen Nilsson
Knud Rou
Leif Jensen
Leif Jensen
Leif Kristensen
Johnny Hansen
Erik Larsen
Erik Larsen
Henrik Kaas
Henrik Kaas
Ole Holger Pedersen
Leif Jensen
Per Hjort Jensen
Hans W. Larsen
Søren Goul
Erling Rasmussen
Vagn Nielsen
Mogens Søndergaard
Finn Høstrup
Leif Jensen
Carsten Løgstrup
Erling Sand
Erling Sand
Jørn Kaae
Harry Bank Andersen
Axel Langberg
Mogens Schütt
Jørgen Milling
Jørgen Milling

Jimmy Augustsen, Michael S. Andersen, Henrik Thomsen
Jimmy Augustsen, Michael S. Andersen, Henrik Thomsen
Claus Christensen, Michael S. Andersen,, Joakim Krogh
Joakim Krogh, Claus Christensen, Thomas Nørregaard
Henrik Thomsen, Claus Christensen, Thomas Nørregaard
Henrik Thomsen, Claus Christensen, Thomas Nørregaard
Jesper Bejerholm, Claus Nielsen, Casper Lund
Jesper Bejerholm, Michael S. Andersen, Casper Lund
John Petersen, Jesper Bejerholm, Kim Thygesen
John Petersen, Poul Sørensen, Kim Thygesen
Kim Rasmussen. Lars Grove, Søren Mogensen
Danny Carstens, Lars Grove, Kim Rasmussen
Jimmy Augustsen, Preben Andersen, Danny Carstens
Carsten Sørensen, Jan Rye, Jimmy Augustsen
Jørn Bjerregaard, Bjarne Knudsen, Carsten Sørensen
Per Hald, Niels Vester, Knud Rou, Jørn Bjerregaard
Jan Rye, Per Hald, Niels Vester
Preben Andersen, Bjarne Iversen, Jan Rye
Johnny Midtgaard, Preben Andersen, Bjarne Iversen
Kim Rasmussen, Henrik Myhre, Johnny Hansen
Bjarne Kjær Nielsen, Kim Rasmussen, Lars Søndergaard
Chris Allen, Bent Frisk, Bent Friis
Ole Pedersen, Allan Hjort, Chris Allen, Jens Gammelgaard
Allan Hjort hansen
Erik Krarup
Bent Nielsen
Erik Teglgaard
Kristian Riis
Jens Erik Jensen
Ole Andersen
Chris Norup
Ole Flensborg
Paul Høj
Asger Møller
Jens Carl Jensen
Jørn Vestergaard
Paul Høj
Niels Jepsen
Finn Nittenborg
Leif Jensen
Leif Jensen
Du kan læse om Men´s Section´s
Jørn Høj
historie på www.mshorsens.dk

Formålet er at dygtiggøre og udvikle såvel gamle som
nye golfspillere, at diskutere golfregler og etikette, at
øge spillernes viden og informere om, samt, og ikke
mindst, kombinere golfspillet med kammeratligt
samvær.

Kode 1:

Årskontingent

Kode 2:

Hulspils fee Single

50,00 kr.

Kode 3:

Hulspils fee Makker (Pris pr. spiller)

50,00 kr.

§ 2 MEDLEMSSKAB

Kode 4:

Alle mandlige medlemmer af Horsens Golfklub, kan tidligst
indmeldes det år de fylder 23 år. Spillere må max have 36
tildelte slag. Bestyrelsen kan dog gøre undtagelser, med
spillere der har indtil 41 tildelte slag, såfremt den
pågældende person spiller fra de max 36 tildelte slag.

Weekendtur Bad Bevensen
Incl. bus,
2 overnatninger
2 x morgenmad
2 x aftensmad

Kode 5:

Dagstur til Holstebro GK
Kør selv
Incl. greenfee
Morgenmad
Frokost

550,00 kr.

Kode 6:

RYDER CUP i Horsens GK
Incl. morgenmad
Sandwich
Grillbuffet

350,00 kr.

§ 3 GENERALFORSAMLING
Den årlige Generalforsamling afholdes i efteråret.

§ 4 CAPTAIN
På den årlige Generalforsamling udvælges en Captain for
et år.

§ 5 BESTYRELSEN

FASTE BETALINGER

Captain udvælger minimum to øvrige bestyrelsesmedlemmer-

Spisning incl. kaffe:
Gæstespillere (Excl. greenfee, incl. spisning)

§ 6 KONTINGENT OG REGNSKAB

650,00 kr.

2.500,00 kr.

100,00 kr.
100,00 kr.

NB:

Hole in One forsikring er inkluderet i årskontingentet.
Gælder alle sæsonens programsatte turneringer.

Bestyrelsen fastsætter det årskontingent, der skal
inkludere matchfee for turneringer på klubbens egne
baner. Det er bestyrelsens pligt, at sørge for, at de enkelte
års kontingent bliver brugt til præmier og turneringer,
samt at et eventuelt overskud, bruges til Men ́s Section ́s
bedste.

Hvordan betaler du?

Du kan vælge at betale til Men´s Section´s kasserer eller
via bankoverførsel til Middelfart Sparekasse (se
nedenfor).
Ved betaling til kassereren lægger du blot de forskellige
beløb sammen, og afleverer pengene til kassereren.
Ved betaling via bankoverførsel skal du blot gøre som
vist i nedenstående eksempel.

§ 7 KOMPETENCEOMRÅDER
Bortset fra § 2, 4 og 5 er bestyrelsen enerådig i alle øvrige
anliggender, herunder optagelse af passive medlemmer.
Beslutninger for Men´s Section træffes af minimum to
bestyrelsesmedlemmer.

Betaling via MOBILE PAY på nummer: 3059 3341

SÅDAN OVERFØRER DU PENGE VIA MIDDELFART SPAREKASSE
Indmeldelse kan ske ved betaling til Middelfart Sparekasse - Reg. nr. 1685 Kontonummer 322 719 7462.
Du skal udspecificere betalingen med ovenstående koder fra 1 til 6.
Ligeledes skal du påføre dit medlemsnummer fra Horsens Golfklub.

EKSEMPEL PÅ BETALING
35-920 (dit HGK medlems nr. ... HUSK DET) - kode 1, 3, 4, 5, 6, = 4.100,- kr. (HUSK AT SKRIVE KODERNE!)
Hermed deltager du i de turneringer som koderne repræsenterer, og i det viste eksempel har du tilmeldt dig til:
Årskontingent (Kode 1 - obligatorisk) / Hulspil Makker (kode 3) / Weekendtur (kode 4) / Dagstur (kode 5) / Ryder Cup
(kode 6).
Betaling af årskontingent skal ske senest den første turneringsdag hvor man deltager. Medlemmer fra sidste år, der ønsker
udmeldelse, bedes meddele dette til kassereren eller Captain.
Gæster til medlemmer eller gæster fra andre klubbers Men´s Section er velkomne. Gæster skal dog opfylde de almindelige
krav jf. § gældende vedtægter for at deltage i turneringen.
Nye medlemmer er altid velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne for yderligere oplysninger.
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Bestyrelser 1978-2019

Vedtægter & Kontingent

ÅR

CAPTAIN

KASSERER

ADJUDANTER

§ 1 FORMÅLSPARAGRAF

KONTINGENT / BETALINGER

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978

Danny Carstens
Danny Carstens
Bent Sletskov
Henrik Thomsen
Claus Nielsen
Claus Nielsen
Simon Christophersen
Simon Christophersen
Peter Friis
Peter Friis
Danny Carstens
Preben Andersen
Jan Rye
Bjarne Knudsen
Per Hald
Leif Koutrup
Leif Kristensen
Johnny Midtgaard
Henrik Myhre
Bjarne Kjær Nielsen
Bent Frisk
Jens Gammelgaard
Mikael Sthaalros
Mikael Sthaalros
Gunnar Lehmann
Bent Skovfoged
Edvard Nielsen
Jesper Ibsen
Niels Rühne
Erik Krarup
Gunnar Lehmann
Kaj Schou
Børge Jensen
Torry Hansen
Jørgen Bie
Klavs Brinch Møller
Børge Kaas
Erling Sand
Mogens Nielsen
Jørn Høj
Børge Jensen
Ib Maas

Henrik Myhre
Henrik Myhre
Henrik Myhre
Bent Sletskov
Steen Nilsson
Steen Nilsson
Steen Nilsson
John Porsgaard
John Porsgaard
Bent Gantzhorn
Bent Gantzhorn
Bent Gantzhorn
Steen Nilsson
Steen Nilsson
Knud Rou
Leif Jensen
Leif Jensen
Leif Kristensen
Johnny Hansen
Erik Larsen
Erik Larsen
Henrik Kaas
Henrik Kaas
Ole Holger Pedersen
Leif Jensen
Per Hjort Jensen
Hans W. Larsen
Søren Goul
Erling Rasmussen
Vagn Nielsen
Mogens Søndergaard
Finn Høstrup
Leif Jensen
Carsten Løgstrup
Erling Sand
Erling Sand
Jørn Kaae
Harry Bank Andersen
Axel Langberg
Mogens Schütt
Jørgen Milling
Jørgen Milling

Jimmy Augustsen, Michael S. Andersen, Henrik Thomsen
Jimmy Augustsen, Michael S. Andersen, Henrik Thomsen
Claus Christensen, Michael S. Andersen,, Joakim Krogh
Joakim Krogh, Claus Christensen, Thomas Nørregaard
Henrik Thomsen, Claus Christensen, Thomas Nørregaard
Henrik Thomsen, Claus Christensen, Thomas Nørregaard
Jesper Bejerholm, Claus Nielsen, Casper Lund
Jesper Bejerholm, Michael S. Andersen, Casper Lund
John Petersen, Jesper Bejerholm, Kim Thygesen
John Petersen, Poul Sørensen, Kim Thygesen
Kim Rasmussen. Lars Grove, Søren Mogensen
Danny Carstens, Lars Grove, Kim Rasmussen
Jimmy Augustsen, Preben Andersen, Danny Carstens
Carsten Sørensen, Jan Rye, Jimmy Augustsen
Jørn Bjerregaard, Bjarne Knudsen, Carsten Sørensen
Per Hald, Niels Vester, Knud Rou, Jørn Bjerregaard
Jan Rye, Per Hald, Niels Vester
Preben Andersen, Bjarne Iversen, Jan Rye
Johnny Midtgaard, Preben Andersen, Bjarne Iversen
Kim Rasmussen, Henrik Myhre, Johnny Hansen
Bjarne Kjær Nielsen, Kim Rasmussen, Lars Søndergaard
Chris Allen, Bent Frisk, Bent Friis
Ole Pedersen, Allan Hjort, Chris Allen, Jens Gammelgaard
Allan Hjort hansen
Erik Krarup
Bent Nielsen
Erik Teglgaard
Kristian Riis
Jens Erik Jensen
Ole Andersen
Chris Norup
Ole Flensborg
Paul Høj
Asger Møller
Jens Carl Jensen
Jørn Vestergaard
Paul Høj
Niels Jepsen
Finn Nittenborg
Leif Jensen
Leif Jensen
Du kan læse om Men´s Section´s
Jørn Høj
historie på www.mshorsens.dk

Formålet er at dygtiggøre og udvikle såvel gamle som
nye golfspillere, at diskutere golfregler og etikette, at
øge spillernes viden og informere om, samt, og ikke
mindst, kombinere golfspillet med kammeratligt
samvær.

Kode 1:

Årskontingent

Kode 2:

Hulspils fee Single

50,00 kr.

Kode 3:

Hulspils fee Makker (Pris pr. spiller)

50,00 kr.

§ 2 MEDLEMSSKAB

Kode 4:

Alle mandlige medlemmer af Horsens Golfklub, kan tidligst
indmeldes det år de fylder 23 år. Spillere må max have 36
tildelte slag. Bestyrelsen kan dog gøre undtagelser, med
spillere der har indtil 41 tildelte slag, såfremt den
pågældende person spiller fra de max 36 tildelte slag.

Weekendtur Bad Bevensen
Incl. bus,
2 overnatninger
2 x morgenmad
2 x aftensmad

Kode 5:

Dagstur til Holstebro GK
Kør selv
Incl. greenfee
Morgenmad
Frokost

550,00 kr.

Kode 6:

RYDER CUP i Horsens GK
Incl. morgenmad
Sandwich
Grillbuffet

350,00 kr.

§ 3 GENERALFORSAMLING
Den årlige Generalforsamling afholdes i efteråret.

§ 4 CAPTAIN
På den årlige Generalforsamling udvælges en Captain for
et år.

§ 5 BESTYRELSEN

FASTE BETALINGER

Captain udvælger minimum to øvrige bestyrelsesmedlemmer-

Spisning incl. kaffe:
Gæstespillere (Excl. greenfee, incl. spisning)

§ 6 KONTINGENT OG REGNSKAB

650,00 kr.

2.500,00 kr.

100,00 kr.
100,00 kr.

NB:

Hole in One forsikring er inkluderet i årskontingentet.
Gælder alle sæsonens programsatte turneringer.

Bestyrelsen fastsætter det årskontingent, der skal
inkludere matchfee for turneringer på klubbens egne
baner. Det er bestyrelsens pligt, at sørge for, at de enkelte
års kontingent bliver brugt til præmier og turneringer,
samt at et eventuelt overskud, bruges til Men ́s Section ́s
bedste.

Hvordan betaler du?

Du kan vælge at betale til Men´s Section´s kasserer eller
via bankoverførsel til Middelfart Sparekasse (se
nedenfor).
Ved betaling til kassereren lægger du blot de forskellige
beløb sammen, og afleverer pengene til kassereren.
Ved betaling via bankoverførsel skal du blot gøre som
vist i nedenstående eksempel.

§ 7 KOMPETENCEOMRÅDER
Bortset fra § 2, 4 og 5 er bestyrelsen enerådig i alle øvrige
anliggender, herunder optagelse af passive medlemmer.
Beslutninger for Men´s Section træffes af minimum to
bestyrelsesmedlemmer.

Betaling via MOBILE PAY på nummer: 3059 3341

SÅDAN OVERFØRER DU PENGE VIA MIDDELFART SPAREKASSE
Indmeldelse kan ske ved betaling til Middelfart Sparekasse - Reg. nr. 1685 Kontonummer 322 719 7462.
Du skal udspecificere betalingen med ovenstående koder fra 1 til 6.
Ligeledes skal du påføre dit medlemsnummer fra Horsens Golfklub.

EKSEMPEL PÅ BETALING
35-920 (dit HGK medlems nr. ... HUSK DET) - kode 1, 3, 4, 5, 6, = 4.100,- kr. (HUSK AT SKRIVE KODERNE!)
Hermed deltager du i de turneringer som koderne repræsenterer, og i det viste eksempel har du tilmeldt dig til:
Årskontingent (Kode 1 - obligatorisk) / Hulspil Makker (kode 3) / Weekendtur (kode 4) / Dagstur (kode 5) / Ryder Cup
(kode 6).
Betaling af årskontingent skal ske senest den første turneringsdag hvor man deltager. Medlemmer fra sidste år, der ønsker
udmeldelse, bedes meddele dette til kassereren eller Captain.
Gæster til medlemmer eller gæster fra andre klubbers Men´s Section er velkomne. Gæster skal dog opfylde de almindelige
krav jf. § gældende vedtægter for at deltage i turneringen.
Nye medlemmer er altid velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne for yderligere oplysninger.
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TAK til vore sponsorer!
Der skal lyde et kæmpe stort “TAK” til alle vore sponsorer, som igen i år er den drivkraft der gør, at Meńs Section Horsens
kan præstere et fantastisk program for 2019. Uden disse sponsorer, ville vi ikke være i nærheden af det høje niveau, som
Meńs Section bliver drevet på, torsdag efter torsdag! Derfor er det vigtigt, at vi alle, ikke blot i form af positiv omtale, men
også i form af handling, støtter alle disse virksomheder og personer, som støtter os.

Men´s Section
Horsens

2019

HORSENS FUGETEKNIK ApS
v/ Daniel Nikolic

T: 2070 7972

E: daniel@horsensfugeteknik.dk

Voldgade 38 - 8700 Horsens
+45 2230 2973
lp@maskinservice.dk

DESIGN: JIMMY AUGUSTSEN
FLEXO-TECH.DK
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Din lokale partner til hjemmesider,
design og alle slags tryksager!
T: 6024 6924

42. SÆSON / HORSENS GOLFKLUB / WWW.MSHORSENS.DK

