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UDVALG  
 

Bestyrelsen udpeger de nødvendige komiteer og udvalg og fastsætter udvalgenes opgaver og 

kompetencer og giver de nødvendige retningslinjer for udvalgenes arbejde.                                                                                       

UDVALGSRAMMER 

                                                                                                                                                                                                         

For at sikre en optimal udnyttelse af banen til glæde for ALLE medlemmer og gæster, 

og samtidig sikre en optimal udnyttelse af klubbens resurser, gælder følgende: 

 

GENERELT OMKRING UDVALG UNDER SPORTSAFDELINGEN, JUNIOR / ELITE / 50+ / Begynder / 

REGIONSHOLD / Klub - i - klubber, Klub 37, damer, herrer og oldtimers. Samt turnering og 

regeludvalg under Baneafdelingen. 

Persondataforordningen 
Når udvalg optager nye medlemmer skal der gives besked til Forretningschef/sekretariat om hvem det er, 
således at sekretariatet kan indhente nye udvalgsmedlemmers samtykkeerklæring i henhold til 
Persondataforordningen. Ligeledes skal de udvalgspersoner, der har administrationsrettigheder / adgang til 
turnerinsmodul i Golfbox kvittere for at have læst og modtaget IT-politik for Hedeland Golfklub. 
  
Kontakt til sponsorer.  
Dette skal ske gennem henvendelse til markedsføringsudvalget/forretningschef, som træffer beslutning om 
det videre forløb. 
 
Erhvervelse af kompetencer, kursustilbud.  
Ønsker om kursusdeltagelse skal gå gennem forretningschef, og underskrives af deltager, så der kan 
søges om tilskud. 
 
Kommunikation / PR.  
Alle udvalg opfordres til at skrive indlæg til hjemmesiden.                        
Alle udvalg opfordres til at skrive indlæg til lokalpressen om spændende aktiviteter, resultater m.m. Disse 
sendes til forretningschef, som sørger for den videre formidling. 
 
Fortrinsret.  
Fortrinsret ophæves 5 dage før spilledag. 
Fortrinsret gives, for at en given gruppe har mulighed for at booke tider til en given spilledag inden øvrige 
medlemmer og gæster.  
På spilledagen har alle spillere, det være sig k-i-ker, øvrige medlemmer og greenfeegæster, de samme 
rettigheder, og er underlagt de samme etiketteregler for god opførsel på banen. 
Fortrinsretten skal sættes i forhold til medlemsantal / faktiske bookninger i den enkelte klub i klub.  
                         
Spilletempo 
Alle udvalg skal sørge for at fremme et rask spilletempo, ved at indføre gode vaner for spillerne 
(eksempelvis har dameklubben indført at en spiller slår ud med det samme, mens de andre skiver 
scorekort). 
 
Gunstart: 
En Gunstart betyder lukning af banen i en vis tid, hvor andre spillere ikke kan benytte banen. Der opfordres 
til, ved mindre turneringer, at lave en løbende start.  
 
Gunstart, forlæns og baglæns 
Gunstart om morgenen skal laves som en baglæns gunstart fra hul 1 og bagud (18, 17, 16...). Dette for at 
1. tee kan åbnes så hurtigt som muligt, og dermed sikre optimal udnyttelse af banen til glæde for alle 
medlemmer og gæster. 
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Der skal startes på alle huller, også 12 og 13.  
Der laves dobbelt start på hullerne. Se skema. En fuld besat turnering med gunstart kan rumme 32 - 36 
bolde. 
Gunstart om eftermiddagen, skal laves som en forlæns fra hul 1 og frem. Dette for at 1. tee kan holdes 
åben så længe som muligt, og dermed sikre optimal udnyttelse af banen. 
Der skal startes på alle huller, og med dobbeltstarter. 
Hvis turneringen er over 9 huller, skal den foregå på for-9, så bag-9 fortsat kan være åben. 
Er man i tvivl hjælper forretningschef gerne. 
Generelt om turneringer. Blokeringer der ikke skal bruges, frigives senest 5 dage før. 
 

 

TIRSDAGSDAMER 
Fortrinsret tirsdag kl. 8.30 - 10.00 og 14.30 - 17.00 
Aftaler om turneringer/ banelukninger. 
Åbningsturnering spilles på en lørdag, skiftevis formiddag og eftermiddag. Afslutningsturnering er gunstart 
en tirsdag eftermiddag over 9 huller. 
Periodeafslutning juli m. Gunstart 
Tirsdagsmix. Tilmelding 5 dage før,  
Venskabsturnering, turneringsgebyr for venskabsklub kr. 150,- pr. person til klubben 
Åben damedag, turneringsgebyr for gæster kr. 150,- til klubben 
Venindegæstematch, turneringsgebyr for gæst kr. 150,- til klubben. 
SGO kort gælder ikke i ovennævnte turneringer. 
Udvalgsmedlemmers administrationsrettigheder i Golfbox aftales med forretningschef. 
 Ændringer i udvalg skal meddeles forretningschef, så denne kan tilrette administrationsrettighederne i 
golfbox. 
Udvalget er ansvarlig for opdatering af statiske grupper i golfbox 
udvalget er ansvarlig for opdatering af hjemmeside 
Økonomi 
Årlig afgift for betaling med dankort betales af klub. 
Øvrige gebyrer afholdes af dameklubben. 
Økonomi i øvrigt er klubben uvedkommende. 
 
HEDEMÆND 
Fortrinsret 12.30-17.07 / blokering 15.30 - 16.30 
Aftaler om turneringer / banelukninger 
Åbningsturnering, spilles på en lørdag skiftevis formiddag og eftermiddag. 
Afslutningsturnering spilles en lørdag formiddag. 
Periodeafslutning m. gunstart. 
(Hedebocup mod Greve) denne turnering ligger ikke inden for rammerne.  
flyttes (flyttes fra lørdag) til en torsdag, og turneringsgebyr for gæst kr. 150,- til klubben. 
Hulspilsmatch må ikke bookes i primetime, og skal bookes af spillerne selv. 
Bestilling i primetime, vil medføre sammenlægning af bolde, kommunikeres på Hedemænd info. 
Udvalgsmedlemmers administrationsrettigheder aftales med forretningschef. 
 Ændringer i udvalg skal meddeles forretningschef, så denne kan tilrette administrationsrettigheder i 
golfbox. 
Udvalget er ansvarlig for opdatering af statiske grupper i golfbox  
Udvalget er ansvarlig for opdatering af hjemmeside 
Økonomi 
Økonomi i øvrigt er klubben uvedkommende. 
 
OLD TIMER 
Fortrinsret onsdag kl. 8.00 til kl.12.30 sommerturnering. Da oldtimer laver en startliste, skal det ved 
sæsonopstart vurderes hvor mange spillere der er tilmeldt, og dette skal afspejles i fortrinsret.  
Fortrinsret onsdag kl.9.00 til kl 11.30 vinterturnering  
Aftaler om turneringer / banelukninger. 
JP cup, gunstart  
Udvalgsmedlemmers administrationsrettigheder i Golfbox aftales med forretningschef. 
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Ændringer i udvalg skal meddeles forretningschef, så denne kan tilrette administrationsrettigheder i 
golfbox. 
Udvalget er ansvarlig for opdatering af statiske grupper i golfbox 
Udvalget er ansvarlig for opdatering af hjemmeside 
Økonomi 
Der er testamenteret et beløb på oprindeligt kr. 100.000,- til afholdelse af JP-cup over 10 år, med start 
2014. 
Økonomi i øvrigt er klubben uvedkommende. 
 
 
 
 
 
KLUB 37 (Begyndere)  
Fortrinsret / blokering mandag kl. 16.00 – 17:52 
Aftaler om turneringer / banelukninger. 
Åbningsturnering / Afslutningsturnering gunstart 
Månedsafslutningen 9 huller m. gunstart. 
Venskabsturnering m. gunstart.Turneringsgebyr til klubben kr. 150, for gæster. 
SGO kort gælder ikke i ovennævnte turneringer. 
Udvalgsmedlemmers administrationsrettigheder i Golfbox aftales med forretningschef. 
Ændringer i udvalg skal meddeles forretningschef, så denne kan tilrette administrationsrettigheder i 
golfbox. 
Udvalg er ansvarlig for opdatering af statiske grupper i golfbox. 
Udvalg er ansvarlig for opdatering af hjemmeside. 
Økonomi 
Økonomi er klubben uvedkommende 
 
ÆGTEPARTURNERING. 
De individuelle runder bookes af deltagerne efter samme regler som gælder for klubbens øvrige 
medlemmer. Der må ikke foretages blokeringer i golfbox. 
Der afholdes afslutningsturnering en lørdag formiddag! 
Økonomi 
Økonomi er klubben uvedkommende. Diverse udgifter til kaffe/kage, præmier, spisning, m.m. skal dækkes 
af turneringsfee, som sættes på en passiv konto. 
Ved tilmelding til ægteparturnering indbetaler deltagerne turneringsfee til klubbens bankkonto.                   
For at adskille det fra klubbens økonomi vil beløbet blive posteret på konto 23560.                             
Arrangørerne af ægteparturneringen kan, i forbindelse med afholdelse af udgifter, få et beløb udbetalt a 
conto eller få betalte regninger refunderet, så længe der er et kreditbeløb på konto 23560.                                        
  
REGIONSHOLD. 
Tilmelding sker i (september/ oktober), således at koordinator kan sætte holdene for det kommende år 
inden tilmeldingsfristen 1. december. 
Det er kun tilladt at spille på 1 hold, og man kan ikke spille på både Regionshold og 
Danmarksseriehold. 
Holdene/ bruttotrupperne sættes ud fra laveste hcp., og i forhold til aldersgrupper. 
Antal for bruttotrupperne min. 8 personer. 
 
Bookning af kampe. Hjemmekampene bookes i sekretariatet m. angivelse af hvilket hold der skal spille. Der 
må max. blokeres 2 buffertider inden det første hold går ud. 
 
For at frigive golfbanen til øvrige spillere bedes bolde/matcher hvor der er fundet en vinder, gå direkte 
tilbage til klubhuset, og ikke for sjov spille samtlige 18 huller. 
 
Regionsholdene holder en Afslutningsturnering, hvor alle som har spillet på hold, bliver inviteret. Udgifter i 
forbindelse med afslutningsturnering til præmier mad m.m. er for egenbetaling, og er klubben 
uvedkommende.                                                                                                                      
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 Ved tilmelding til afslutningsturnering indbetaler deltagerne turneringsfee til klubbens bankkonto. For at 
adskille det fra klubbens økonomi, vil beløbet blive posteret på konto 23565.                              
Arrangørerne af Regionsholdenes afslutningsturnering kan, i forbindelse med afholdelse af udgifter, får et 
beløb udbetalt a conto eller få betalte regninger refunderet, så længe der er et kreditbeløb på konto 23565. 
 
Økonomi. Tilskud fra klub 
Klubben betaler tilmeldingsgebyret for holdene. 
Holdkaptajnen underskriver bilag i restaurant. Kun underskrevne bilag refunderes. 
Der er poloer til spillerne. Fra 2020 er der bevilliget en polo til alle spillere. Poloerne fornyes efter tre års 
brug. Altså fra 2023. 
 
Slutspilskampe 150kr til prøvespil, mod bilag 
Landsfinale vest for Storebælt 150,-kr til prøvespil mod bilag, tilskud til 1 overnatning 250,-kr pr. person 
mod bilag. Kørsel 3 biler 1,-kr pr. km, samt udgift til bro mod bilag. 
Spil på Bornholm. Tilskud til 1 overnatning 250,-kr pr. person mod bilag. Kørsel 3 biler 1,-kr pr. km, samt 
udgift til bro og færge mod bilag. 
Landsfinale øst for Storebælt, 150,-kr til prøvespil. 
Holdkaptajner administrerer afregning af bilag. 
 
Poloerne udleveres af sekretariatet. Der ydes ikke tilskud til træning, men man er velkommen til selv, for 
egenbetaling, at organisere holdtræning med klubbens Pro. 
Ligeledes er man velkommen til selv at finde en sponsor til tøj. Jfr. Klubbens bestemmelser om kontakt til 
sponsorer. Der skal være Hedeland logo på tøj, samt sponsor navn skal følge regler beskrevet for DGU. 
 
 
DANMARKSTURNERINGEN HOLD (ikke elitetruppen) 
De der ønsker at spille på et Danmarksseriehold (senior, Veteran, Super veteran herrekval, damekval) 
tilkendegiver dette 1 måned inden holdene i Danmarksserien skal tilmeldes .Kval hold skal tilmeldes senest 
medio oktober. 
Det er kun tilladt at spille på et hold, og man kan ikke spille på både Regionshold og Danmarksseriehold. 

Antal for bruttotrupperne Herrer 9, Damer 7 

Økonomi. Tilskud fra klub. 

Klubben betaler tilmeldingsgebyr. 

Prøvespilsrunde er muligt for spillere i Danmarksserien. 

De enkelte spillere skal selv booke tider til prøvespil i golfbox, og prisen skal rettes til kr. 0,-.  

Slutspilskampe vest for Storebælt. Tilskud til 1 overnatning 250,-kr. pr. person mod bilag. Kørsel 2 biler 

1,-kr pr kilometer, samt udgift til bro mod bilag.                                                                                            

Spil på Bornholm. Tilskud til 1 overnatning 250,-kr pr. person mod bilag. Kørsel 2 biler 1,-kr pr. kilometer, 

samt udgifter til bro og færge mod bilag. 

Der ydes ikke tilskud til træning / tøj, men man er velkommen til selv, for egenbetaling, at organisere 

holdtræning med klubbens Pro. Holdkaptajn administrerer afregning af bilag. 

Ligeledes er man velkommen til selv at finde en sponsor til tøj, jfr. Klubbens bestemmelser om kontakt til 

sponsorer. Der skal være Hedeland logo på tøj, og logoer skal følge regler jfr. DGU. 

 

JUNIOR og U-7 

RUS miljø. RUS betyder: Relationer, Udvikling, og Sjov. Læs mere om dette på DGUS hjemmeside, her:  

Juniorudvalget bør sammensættes af personer, som ønsker at skabe et sjovt, socialt og udviklende miljø 

for juniorerne. 

Det er juniorudvalgets opgave at skabe et attraktivt og dynamisk miljø for juniorerne og u-7, hvor man 

gennem træningstilbud, turneringer og aktiviteter fremmer klublivet og kammeratskabet, samt udvikler 

talenter til fremtidens elitespillere. 

 

Juniorudvalget skal informere ledelsen om de frivillige der arbejder med personer under 15 år, så der kan 

indhentes børneattest. 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/rus-milj%C3%B8
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Juniorudvalget udarbejder en aktivitetskalender for året. 

 

Juniorhåndbog, udvalget opfordres til at ajourføre dokumentet, da det sikrer kontinuiteten i juniorarbejdet. 

 

Fortrinsret. Pt. Intet ønske om fortrinsret. 

Træningstilbud. Der er afsat 100 timer til træning til juniorer og U-7, incl. timer til sommerlejr. Med det antal 

juniorer der er for 2021, skal disse timer rettes til i samarbejde med juniorudvalget. 

 

Holdturneringer. Juniorudvalget tilmelder holdene. 

Økonomi: kørselstilskud for holdleder, 1,-kr pr. km. 

Ved hjemmekampe spisning, max 10 personer. Dagens ret+ vand/ saft. 

Pris aftales med restauratør. 

Tøj. Der må udleveres een polo til hver spiller på holdet. 

 

Individuelle turneringer. 

Der betales fee til DGU for deltagelse i Juniorcup, short game og sportsjournalisternes turnering. 

Kredsturneringer og JDT betaler klubben. 

Ranglisteturneringer, der ydes 50% tilskud til turneringer på Sjælland. Hvis der er cut og cuttet klares, 

betales hele turneringsfee. 

Deltager en junior i AON juniortour eller junior DM, og det er i Jylland / Fyn, får de det samme med hensyn 

til turneringsfee som beskrevet ovenfor – 250,-kr pr. nat – bro og 50 øre pr. km. Kører flere sammen, kan 

der maks opnås 1 kr i kørselstilskud. Bro og overnatning kun mod bilag. 

 

Træningslejr, sommerlejr, vinteraktivitet sker for egenbetaling. Der kan søges om tilskud fra HTK til 

træningslejre med overnatning. 

 

Juniorafdelingen opfordres til at rejse penge til juniorarbejdet ved f.eks. at juniorerne sælger flag tættest 

hullet ved åbningsturneringen. 

 

 

ELITEN 

Se nærmere under Eliterammer  på hjemmesiden 

 

 

BEGYNDERUDVALG 

RUS miljjø. Begynderudvalget bør sammensættes af personer, som ønsker at skabe en sjov, social og 

udviklende start på livet som golfspiller. 

Det er begynderudvalgets opgave at skabe et attraktivt miljø for prøvemedlemmer, der sikrer at så stor en 

del af disse konverterer til fuldtidsmedlemmer, samt at de forbliver i golfsporten. 

Der bør være et øget fokus på begynderens første 2 år i golfklubben. 

Begynderen bør have en mentor, som hjælper med at integrere denne i golfklubben. Mentoren bør være 

proaktiv iht. Begynderens deltagelse i klubbens aktiviteter.  

Udarbejdelse af aktivitetskalender for året 

 

Golfkørekortet. Begynderudvalget skal sikre, at nye golfspillere opfylder de mindstekrav, som er beskrevet i 

Golfkørekortet ved udstedelse af DGU-kort. 
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Planlægning af regelkurser i samarbejde med regeludvalg 

Begynderudvalget er synlige i røde trøjer. 

 

TURNERINGSUDVALG 

Turneringsudvalget har det overordnede turneringsansvar. 

Klubbens turneringer skal overholde R&A’s golfregler, og de af DGU godkendte lokale regler. Afholdes 

specialturneringer er det tilladt at lave undtagelser til golfreglerne. Klubbens turneringer skal ligeledes 

overholde Amatørreglerne. 

Med henblik på at fastholde og skabe tilfredse medlemmer bør klubben sikre et varieret og attraktivt 

turneringsudbud – under hensyntagen til de medlemmer i klubben, der ikke spiller turneringer. 

Turneringsudvalget udarbejder en turneringskalender indeholdende alle klubbens turneringer incl. K-i-k 

turneringer, som forelægges bestyrelsen ultimo november, til godkendelse. 

 

Rammer for klubturneringer. 

For at sikre en optimal udnyttelse af banen for alle medlemmer og gæster er sidste frist for tilmelding til en 

turnering i weekenden, mandag aften i ugen op til, således at ikke brugte tider kan frigives senest tirsdag 

aften kl. 23., !!!   

Ved mindre turneringer bør udvalget overveje at lave løbende start..    

I tilfælde af at man ønsker en gunstart, skal der ved morgenstarter laves en baglæns gunstart, hvor 

spillerne starter på hul 1og bagud. Dette for at 1. tee kan åbne så hurtigt som muligt, og dermed sikre 

optimal udnyttelse af banen. Der skal startes på alle huller, også 12 og 13, og der laves dobbeltstart på 

hullerne. Se skema. En fuld besat turnering med gunstart kan rumme 32- 36 bolde. 

Gunstart om eftermiddagen, skal laves som en forlæns fra hul 1 og frem. Dette for at 1. tee kan holdes 

åben så længe som muligt, og dermed sikre optimal udnyttelse af banen. 

 

 

Præmier, der skal være en præmie for hver sjette spiller! 

Turneringsfee skal dække fortæring til turneringsansvarlige, samt præmier. 

 

 

 


