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VELKOMMEN TIL SÆSON 2020 
Bestyrelsen vil gerne byde alle ”gamle” og nye Hedemænd velkommen til en frisk 
sæson.

Her får du et overblik over, hvad du bl.a. får for dit deltagergebyr:
• Åbningsturnering med aftensmad.
• Første periodeafslutning med aftensmad.
• Anden periodeafslutning med aftensmad.
• Sæsonafslutning med morgenmad og frokost.
• Præmiegaranti til sæsonafslutningen
• Deltagelse i Hedemændenes Hole-in-One præmie – en flaske god whisky

Endvidere får du hygge og spil en hel sæson.

Vi spiller i fem rækker
• SLAGSSPILSRÆKKEN (A-rækken - afvikles som slaggolf)
• STABLEFORDRÆKKE 1 (B-rækken)
• STABLEFORDRÆKKE 2 (C-rækken)
• 9 HULS RÆKKEN (D-rækken)
• SKJOLDUNGERNE (E-rækken - for spillere under 25 år)

Hvis du ønsker at deltage for hyggens skyld er du også velkommen til 
at spille med - du behøver altså ikke deltage i turneringen hver uge, 
og du kan også spille uden at deltage i nogen af rækkerne.

Vinderne i de enkelte rækker bliver afgjort på de 15 bedste runder 
ud af de 19 mulige runder.

Vi håber at ovenstående appetitvækker giver rigtig mange lyst til at 
deltage i Hedemændene 2020.

Mogens Nisted
Formand for Hedemændene



HEDEMÆNDENES TURNERING 2020
HVEM KAN DELTAGE?
I herreklubben kan alle mandlige medlemmer Hedeland Golfklub optages. Flexmed-
lemmer skal betale greenfee ved deltagelse i turneringer. Hverdagsmedlemmer skal 
betale greenfee ved deltagelse i weekendturneringer. For at deltage kræves et regi-
streret HCP på max 54.

FEM RÆKKER
Der spilles i fem tællende rækker:
Slagspils-rækken: Hcp. +8,0 - 17,9 (afvikles som slaggolf)  
Stableford-række 1: Hcp. +8,0 - 17,9  
Stableford-række 2: Hcp. 18 – 54
9-huls-rækken: Hcp. +8,0 - 54 (Rækken spiller 9 huller + tættest på hul 10) 

Skjoldunge-rækken: Hcp. +8,0 - 36 

OBS! For alle 5 rækker gælder: Den række en spiller vælger, i den første tællende 
turnering i Hedemændenes turnering, er gældende for resten af året.

SPILLEDAGE
Normal spilledag er torsdag, og med fortrinsret efter klubbens regler. Det er dog 
muligt at spille på onsdage. Det er selvfølgelig kun tilladt at spille én af dagene.

TIDSBESTILLING
Tidsbestilling sker efter klubbens regler for klubber i klubben.

MØD FREM OG FÅ EN MAKKER
Torsdage i perioden fra kl. 15:30 til 16:30, vil det være muligt at møde frem uden tids-
bestilling, og blive sat sammen med en makker. Du møder blot frem ved 1. tee, hvor 
der sammensættes tre-bolde, der løbende sættes i gang.

SCOREKORT
Turneringen afvikles efter klubbens turneringsbetingelser. Hvis din score skal tælle 
skal du overholde følgende krav:

• Inden teeoff skal du tilmelde dig dagens turnering i GolfBox (GB)
• Markøren skal underskrive med signatur og medlemsnr. (læsbart)
• Turneringen må ikke kombineres med anden tællende turnering/match.
• Kun spillere med køretilladelse må køre i buggy.

Overtrædelse af ovenstående medfører diskvalifikation.

PRÆMIER
Der er præmier til de bedste i hver af rækkerne.



HEDEMÆNDENES ECLECTIC 2020
HVEM DELTAGER?
Når du tilmelder dig til Hedemændenes turnering, deltager du også automatisk i 
eclecticen. Vinderne er de spillere der over hele sæsonnen har den bedste netto-
score på alle huller. Turneringen afvikles i de samme rækker som hovedturneringen. 
Der kan ikke flyttes mellem rækkerne.

RESULTATER
Scores og forbedringer af nettoscore opdateres automatisk og samtidig med 
indtastning af spilledagens resultater til hovedtureneringen. 
Resultatlisten ligger på Hedemændenes hjemmeside.

PRÆMIER
Der er præmier for de bedste resultater i alle rækker på årsbasis.

Vinder af A-rækken 2019
Knud-Erik Svej

Vinder af B-rækken 2019
Thomas Klarskov

Vinder af D-rækken 2019
Henrik Mølgaard

Vinder af C-rækken 2019
Thomas Rasmussen



HEDEMÆNDENES 
CUP 2020

Vinderen af 
Hedemændenes Cup 2019, 

Vagn Nymand

HULSPILSMATCH FOR HEDEMÆND
Når du tilmelder dig til Hedemændenes 
turnering, har du også betalt for at del-
tage i Hedemændenes Cup. Turneringen 
er en hulspilsturnering, der spilles efter 
cup-systemet (vind eller forsvind) og med 3/4 banehandicap. Det 
beregnes ved, at tage 3/4 af differencen mellem de to spilleres antal tildelte slag 
og op- eller nedrunde til hele slag. Spiller med laveste antal slag nulstilles derefter.

Hvis du ønsker at deltage, skal du tilmelde dig via Golfbox, 
på samme måde som ved alle de ugentlige spillerunder.

KVALIFIKATION
Ved flere end 64 deltagere spilles en kvalifikationsrunde.

FØLG SPILLEPLANEN
De enkelte matcher skal være afviklet senest på den fastsatte sidste spilledag for 
den enkelte runde. Er en match ikke afviklet ved sidste spilledag foretager matchle-
delsen lodtrækning om retten til fortsat deltagelse.
Der gives ikke dispensation til afvikling af matcher efter fastsat deadline. 
En cupmatch må ikke afvikles samtidig med, at man spiller en runde i 
Hedemændenes turnering.
Spilleplanen kan findes på Hedemændenes hjemmeside.

PRÆMIER
Der er præmie og vandrepokal til vinderen samt præmier til runner-up og de to 
semifinaledeltagere.



PROGRAM 2020

1. PERIODE
30. april

7. maj

14. maj

21. maj

28. maj

4. juni

11. juni

18. juni
TUR TIL PERSTORP
Sverige
Spisning og periode-
afslutning*

2. PERIODE
25. juni

27. juni    
HEDEBOCUP
Turnering mod  
Linksgreverne*

2. juli

6. til 11. juli Hedelandsuge*

16. juli

23. juli

30. juli

6. august

13. august   
TUR TIL TEGELBERGA 
Sverige
Spisning og periode- 
afslutning*

3. PERIODE
20. august

22. august
KØNNENES KAMP 
mod damerne*

27. august

3. september

10. september

17. september

24. september

3. oktober 3. oktober   
AFSLUTNINGS-AFSLUTNINGS-
TURNERINGTURNERING
Gunstart kl. 09.00  Gunstart kl. 09.00  
Morgenmad og Morgenmad og 
frokost inkluderet*frokost inkluderet*

Aktiviteter markeret med * tæller 
ikke med i løbende turneringer.

25. april   
ÅBNINGSTURNERING m/gunstart kl. 14:00. 
Aftensmad og præmier efter spillet.*



TILMELDING OG BETALING 2020
HEDEMÆNDENES TURNERING
Du tilmelder dig til Hedemændenes turnering ved at benytte GolfBox. 
Du finder de ugentlige turneringer i listen med Hedeland GK’s aktiviteter på GB.
 
For at blive medlem af Hedemændene skal du tilmelde dig den turnering i GB der 
hedder: “Hedemændene 2020 - medlem af”.  
Her tilmelder du dig også de øvrige turneringer og aktiviteter.
 
Du betaler med Dankort på Golfbox, når du tilmelder dig til Hedemændene. 
Det er kun muligt, at betale med Dankort.

Prisen er 600,- kr., der inkluderer medlemskab i Hedemændene, alle spisninger 
og deltagelse i åbnings- og afslutningsmatcher samt i eclecticen og Hedemands 
Cup’en.

ANDRE ARRANGEMENTER
Du tilmelder dig til Hedemændenes øvrige aktiviteter og arrangementer ved at 
benytte GolfBox. Det er f.eks. turene til  Sverige, tilmelding til spisning og tilmelding 
til spisning ved periodeafslutninger.
Du finder arrangementerne i listen med GK Hedelands aktiviteter på GB. 
Her tilmelder du dig arrangementet/aktiviteten. 

Du betaler med Dankort på Golfbox, når du tilmelder dig til en aktivitet. 
Det er kun muligt, at betale med Dankort.

Information om Sverigesturerne og andre aktiviteter kommer på hjemmesiden. 
Desuden vil du med mellemrum modtage en nyhedsmail fra Hedemændene.

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte os via kontaktoplysninger 
på hjemmesiden. Hvem der sidder i Hedemændenes bestyrelse, kan du også se på 
hjemmesiden.



2020
HEDEMÆNDENE

VI GLÆDER OS TIL AT 
SPILLE SAMMEN MED DIG 

OG VORES SPONSORER!

SOLIDGOLF ACADEMY & PROSHOP

GREVE VINKOMPAGNI

MAD MED MERE/TUNE SLAGTEREN

POLOSHOPPEN.DK/ved BIRGER MADSEN


