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Velkommen til sæson 2018 

Klub 37 vil gerne byde alle både ’gamle’ Begyndere og ikke 

mindst nye Klub 37 medlemmer velkommen til en fantastisk og 

frisk golf sæson. 

Her får du et hurtigt overblik over Klub 37 

 Klub 37 er et nyt initiativ, der er startet i 2018 og er en klub 

for alle medlemmer med et handicap på 32 eller derover. 

Du må selvfølgelig gerne blive i Klub 37 sæsonen ud, 

selvom du skulle være nået under handicap 32. 

 Du kan maks. være medlem af Klub 37 i en 3 års periode, 

hvorefter du er velkommen til at melde dig ind i en af de 

øvrige klubber i Hedeland Golfklub. 

 Klub 37 spiller hver mandag i sæsonen, på henholdsvis 

Maglehøj Banen (9 huller) og Storbane (9 huller) afhængig 

af dit medlemskab og handicap. 

 Det koster 300 kr. at være medlem af Klub 37 for hele 

sæsonen. 

 Mulighed for deltagelse i fællestræning med træner 

mandage kl. 17-17:45. 

 Der er præmier til de bedste efter hver måned. 

 Månedsafslutning er den sidste mandag i hver måned med 

efterfølgende fællesspisning. Spisning er for egen 

regning. 

 Sæsonafslutning med præmiegaranti og Klub 37 giver 

aftensmad. 

 Du kan også sagtens være med for hyggens skyld, altså 

uden at deltage i turneringerne. 



Klub 37 Turnering 2018 

Hvem kan deltage? 

I Klub 37 Turneringerne kan alle medlemmer af Klub 37 deltage, 

dvs. Voksen-, Maglehøj- og U-30 medlemmer, med et handicap 

på 32 eller derover. 

To rækker 

Vi spiller i to tællende Stableford rækker: 

 Maglehøj, 9 huller, Handicap 32 - 72 

 Storbane, 9 huller, Handicap 32 - 54 

Spilledage 

Vi spiller alle mandage fra kl. 16:30, mød mindst en halv time 

inden du ønsker at tee ud, så du kan blive tjekket ind. 

Scorekort 

 Turneringen afvikles efter klubbens turneringsregler. 

 Inden start skal du tilmelde dig dagens turnering. 

 Markøren skal underskrive og anføre medlemsnummer. 

 Scorekortet indtastes og godkendes i GolfBox på dagen 

og lægges efterfølgende i postkassen. 

Mød frem og bliv sat på et hold 

Mandage i tidsperioden kl. 16 til 18 bliver du sat sammen på en 

3 eller 4 bold, så mød blot op og bliv tjekket ind. 

Venskabs match 

I løbet af sæsonen har Klub 37 også en fast venskabs match 

mod Roskilde. Den præcise dato og yderligere bliver 

annonceret senere. 



Program 2018 

Mandagsspil / Turnering 

April 

 9. - 16. - 23. og 30. 

Maj 

 7. - 14. og 28. (Månedsafslutning)

Juni 

 4. - 11. - 18. og 25. (Månedsafslutning)

Juli 

 2. - 9. - 16. - 23. og 30. (Månedsafslutning)

August 

 6. - 13. - 20. - 27. (Månedsafslutning)

September 

 3. - 10. - 17. - og 24. (Sæsonafslutning, vi giver aftensmad)

Der vil blive afholdt andre turneringer igennem sæsonen. Der 

kommer information om disse via diverse opslag på 

hjemmesiden, Facebook og opslagstavlen. 

Til disse turneringer kan der, ved deltagelse, blive opkrævet 

særskilt betaling. 



Tilmelding og betaling 

Klub 37 

Du tilmelder dig ved at benytte GolfBox. 

For at blive medlem af Klub 37 skal du tilmelde dig den turnering 

der hedder ’Klub 37 - Medlem af’. 

Tilmelding og betaling kan kun ske via GolfBox. 

Turnering 

Du skal også tilmelde dig Klub 37 Turneringerne ved at benytte 

GolfBox. Der er én turnering pr. mandag for henholdsvis 

Maglehøj og Storbane, sæsonen igennem, og du deltager kun i 

turneringen hvis du er tilmeldt. Turneringerne hedder: 

 

 

’Klub 37 - Maglehøj  - [dato]’

’Klub 37 - Stor bane - [dato]’ 

Husk at tilmelde dig i GolfBox, inden du møder op, så du er klar 

til at tee ud. 

Månedsafslutning 

Månedsafslutningerne er særskilte turneringer i GolfBox, som 

du også skal tilmelde dig. Månedsafslutningen er her hvor vi 

efter runder samles til fællesspisning og præmieuddeling. Du 

skal derfor i GolfBox også vælge om du vil spise med eller ej. 

Turneringerne hedder: 

 ’Klub 37 - Månedsafslutning - [dato]’ 



Facebook grupper 

Facebook 

Klub 37 har en Facebook gruppe, som vi selvfølgelig anbefaler, 

at du bliver medlem af. 

På den måde går du ikke glip af de seneste nyheder, ændringer 

i kalenderen eller andet, og har samtidig har du mulighed for at 

komme i kontakt med andre golfspillere i Klub 37, for fx at aftale 

en golf runde. 

Klub 37 

Er du Klub 37 medlem, så find Facebook gruppen 

 ’Hedeland Golfklub -  Klub 37’ 

Klik på knappen ’+ Bliv medlem af gruppen’ og kort tid efter vil 

du have adgang. 



Kontakt os 

Klub 37 Udvalg 

Hvis du har spørgsmål eller andet, så er du altid velkommen til 

at kontakte Klub 37 Udvalget. 

 

 

 

 

 

Lene Brandenborg Larsen - 40 52 31 05

Peder Holbek Jensen - 26 20 30 45 

Chris Daimo - 41 81 51 80, Arb. 23 83 66 00 

Lars Kaalund - 23 67 36 27 

René Fedderholdt - 26 15 21 12 

Vi vil også altid være at finde i golfklubben om mandagen. 

Det er os med de røde jakker. 



Klub 37 

2018 

Vi glæder os til at spille 

sammen med dig! 




