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VELKOMMEN TIL SÆSON 2022 

HVEM KAN DELTAGE
Alle fuldtids- og hverdagsmedlemmer af Hedeland 
Golfklub med storbane tilladelse, som er på vej til 
eller allerede er i den 3. alder, dvs. man kan blive 
medlem af OldTimer klubben i det år, hvor damer 
fylder 50 år og herrer 55 år.

TURNERINGEN
Der spilles 18 huller i 4 rækker: 2 nogenlunde lige 
store herre- og damerækker inddelt efter handi-
cap samt en 9 hullers række. Herrerne spiller fra 
Tee 55 (hcp. > 42 spiller fra Tee 50) og damerne 
fra Tee 50 (hcp. > 42 spiller fra Tee 45). I 9 hullers 
rækken spiller alle fra Tee 50 (hcp. > 42 spiller fra 
Tee 45). Man forbliver i den aktuelle række hele 
sæsonen uanset ændring i handicap.

Herrer, som er eller fylder 70 år i løbet af sæ-
sonen, kan få dispensation til at spille fra Tee 50. 
Bestyrelsen kan tildele andre samme dispensa-
tion, hvis bestyrelsen skønner, at der er behov for 
det.

Som udgangspunkt spilles Stableford medmindre 
andet er angivet. 

I turneringen indgår også en eclectic turnering, 
der ligeledes er rækkeopdelt som beskrevet.
Specielt for denne turnering er en spillers resultat 
summen af de laveste scores på hvert hul fra alle 
de runder, der tæller med i den løbende turnering, 
minus halvdelen af spillerens spille-handicap ved 
sæsonens afslutning.

OLDTIMER KLUBBENS FORMÅL
er at fremme det sociale fællesskab blandt Hedeland Golfklubs seniorer samtidig 
med, at det er muligt for den enkelte golfspiller at forbedre sit niveau ved at del-
tage i den ugentlige turnering, som afvikles om onsdagen.



OLDTIMERS TURNERING 2022
TURNERINGENS AFVIKLING
Alle vores turneringer afvikles i henhold til Dansk Golf Unions til enhver tid gæl-
dende regler og klubbens lokalregler.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at aflyse en runde, såfremt ekstremt ugun-
stige vejrforhold forårsager unfair forhold for en majoritet af deltagerne i 
runden, samt såfremt der på en turneringsdag er mindre end 20% af det sam-
lede antal tilmeldte, der deltager.

STARTLISTER
Der udarbejdes startlister til hver ordinær spillerunde, og det forventes, at den 
angivne starttid og holdsammensætning respekteres med mindre, der er tving-
ende omstændigheder, der umuliggør dette. Bestyrelsen forbeholder sig ret til 
at indføre sanktioner ved gentagne brud på denne regel.

Startlisterne offentliggøres i god tid på OldTimer’s hjemmeside. 

TIDSBESTILLING, TILMELDING, SCOREKORT OG HANDICAPREGULERING
OldTimer har fortrinsret til tidsbestilling hver onsdag fra kl. 8-12:30, og ikke 
bookede tider frigives til andre spillere 5 dage før. Det er således VIGTIGT, at 
alle OldTimere har booket sin tid iht. startlisten INDEN fredag morgen. 

VIGTIGT! 
LÆS TILMELDING OG SCOREREGISTRERING PÅ OLDTIMER’S HJEMMESIDE.

Som udgangspunkt er alle runder handicapregulerende medmindre andet er 
angivet. 

RESULTATER
I 2022 indgår de 10 bedste resultater i sæsonopgørelsen

PRÆMIER
Ved sæsonafslutningen uddeles præmier til de bedst placerede i hver række. 
Desuden er der præmier til de bedste i Eclectic rækkerne samt en præmie til 
alle, der har lavet en Birdie (eller flere) i løbet af året.

TILMELDING OG BETALING 2022
Du tilmelder dig i Golfbox under Oldtimer tilmelding sommer 2022. Det er først 
muligt at deltage i turneringen, når kontingentet på 350 kr. er betalt samtidig 
med tilmeldingen. 



VI GLÆDER OS TIL AT 
SPILLE SAMMEN MED DIG

SÆRLIGE TURNERINGER I 2022

20. APRIL  
Åbningsturnering med gunstart og fællesspisning

4. MAJ  
9H spiller bagni

18. MAJ  
Stableford med indlagt konkurrence om tættest på flaget på hul 8 for hhv. herrer 
og damer

1. JUNI  
J.P. Cup med gunstart og fællesspisning

13. JULI  
Slaggolf *) 

27. JULI  
Sommerturnering med gunstart og fællesspisning

10. AUGUST  
9H spiller bagni

24. AUGUST  
Udebaneturnering på Harekær

15. SEPTEMBER  
9H spiller bagni

5. OKTOBER  
Sæsonafslutning med gunstart og fællesspisning.

*)  Slaggolf er Slagspil med max. 5 slag over hullets par.  Når de 5 slag er brugt, 
samles op noteres med hullets par + 5. f.eks. 4+5 = 9


