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VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON I KLUB 37
KLUB 37 vil gerne byde alle, både tidligere og nye medlemmer, velkommen til en 
fremragende, fantastisk, sjov og frisk golf sæson i KLUB 37.

KLUB 37 er det naturlige sted at starte for nye golfspillere, der gerne vil spille med 
andre nye spillere, lære nogle andre medlemmer at kende, og prøve at spille med 
i nogle af de hyggelige klubturneringer som er en stor del af det sociale liv i alle 
danske golfklubber.

Du behøver ikke at have nogen at spille med allerede, for at spille med i KLUB 37 
- du skal bare kunne spille om mandagen med start mellem 16 og 17:30. Hvis du 
melder dig til KLUB 37 turneringen i en given uge, får du tildelt en starttid, og der 
vil være nogen at spille med. 

HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK OVER KLUB 37
• KLUB 37 er en ’klub-i-klubben’ i Hedeland Golfklub åben for alle medlemmer 

med et handicap på 32 eller derover, dvs. både Voksen-, Maglehøj-, U30- og 
Junior medlemmer. 

• KLUB 37 spiller hver mandag i sæsonen på henholdsvis Maglehøjbanen (9 
huller) og Storbanen (9 huller), afhængig af dit handicap og medlemskab. Vi 
starter gerne første mandag i maj og slutter sidste mandag i september.

• Der spilles en løbende turnering gennem hele sæsonen, samt en løbende turn-
ering hver måned. I disse turneringer spiller vi såkaldt individuel Stableford.

• Der er Månedsafslutning den sidste mandag i hver måned med en hyggeturn-
ering og efterfølgende fællesspisning (Spisning er for egen regning). Her spiller 
vi som regel et andet format – ofte en par- eller holdmatch som Greensome, 
Scramble o.l.

• Hver måned er der præmier i den forgangne måneds løbende turnering.

• Sæsonafslutning med masser af præmier - her giver KLUB 37 aftensmaden.

• Du kan også sagtens spille med for hyggens skyld, altså uden at deltage i 
turneringerne.

• Det koster kun 350 kr. at være medlem af KLUB 37 for hele sæsonen.

• For at blive medlem af KLUB 37, skal du tilmelde dig den turnering som hedder 
’KLUB 37 – Medlem af’ i Golfbox. Ved tilmeldingen skal du betale årskontin-
gentet. 
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SCOREKORT
Turneringerne afvikles efter Hedeland Golfklubs turneringsregler.

• Man skal udfylde et scorekort på sædvanlig vis og have det underskrevet af 
sin Markør.

• Scoren skal derefter indberettes elektronisk i Golfbox inden 22:00 mandag 
aften, hvilket skal ske ved anvendelse af det link, I får tilsendt fra Golfbox til 
formålet. 

TILMELDING TIL MANDAGSTURNERINGEN
Senest torsdag skal du hver uge tilmelde dig den kommende mandagsturnering, 
hvis du ønsker at deltage. Her kan du vælge en (omtrentlig) ønsket starttid. Der 
vil være én turnering pr. mandag for henholdsvis Maglehøj og Storbane sæsonen 
igennem. 

Turneringerne hedder henholdsvis:

• ’KLUB 37 – Maglehøj’

• ’KLUB 37 – Storbane’

I KLUB 37 bruger vi storbane tee-stederne 55, 50, 45 og 40 for at sikre en god 
og positiv oplevelse af spillet på banen. Hvilket tee-sted du skal spille fra fastsættes 
ud fra dit aktuelle handicap og klubbens p.t. gældende anbefaling vedr. brug af tee-
stederne.  
Senest søndag vil du modtage en mail med din starttid, og hvem du skal spille sam-
men med den pågældende mandag. Den komplette startliste kan ses i Golfbox, og 
her kan det også ses, hvilket tee-sted du skal spille fra.

Vi forsøger at sammensætte boldene så ensartet som muligt, så vi får et så 
flydende spil som muligt. Samtidig vil vi også forsøge at respektere jeres ønske om 
starttid – men det kan vi selvsagt ikke altid gøre for alle deltagere, så derfor beder 
vi jer være fleksible.

Hvis du alligevel ikke har mulighed for at overholde din starttid, så kontakte venligst 
et medlem af Begynderudvalget så tidligt som muligt, så vi kan forsøge at finde en 
bedre starttid.



MÅNEDSAFSLUTNING
Månedsafslutningerne er særskilte turneringer i Golfbox, som du også skal tilmel-
de dig, og gerne så hurtigt som muligt, efter at turneringen er sat op i Golfbox.
Månedsafslutningen er her hvor vi efter runden samles til fællesspisning og 
præmieuddeling. Du vil derfor også skulle betale for spisningen ved tilmeldingen i 
Golfbox. 

Turneringerne hedder henholdsvis:

• ’KLUB 37 – Maglehøj – Månedsafslutning’

• ’KLUB 37 – Storbane – Månedsafslutning’

Det samme gør sig gældende ved Sæsonafslutningen, dog vil ’Sæsonafslutning’ 
fremgå af turneringens navn.

FACEBOOK GRUPPE
KLUB 37 har en Facebook gruppe, som vi selvfølgelig anbefaler, at du bliver 
medlem af. 
Det kræver at du har en Facebook profil, men det kræver ikke, at du som sådan er 
aktiv på Facebook.
På den måde går du ikke glip af de seneste nyheder, ændringer i kalenderen eller 
andet og samtidig har du mulighed for at komme i kontakt med andre KLUB 37 
medlemmer, hvis du fx skulle ønske at lave en aftale om en golf runde.

Find Facebook gruppen ved, at søge efter:
• ’Hedeland Golfklub – KLUB 37’
Er du medlem af KLUB 37, så klik på knappen ’+ Bliv medlem af gruppen’ og kort tid 
efter vil du have adgang.

HJEMMESIDEN
Der er meget mere information at finde om KLUB 37 på klubbens hjemmeside. Gå 
ind under menupunktet MEDLEMMER og vælg KLUB 37.

KONTAKT OS
Hvis du har spørgsmål eller andet, så er du altid velkommen til at kontakte os i 
KLUB 37 udvalget.
Vi vil også være at finde i golfklubben om mandagen.
Det er os med de røde jakker/kasketter.
Vi glæder os til at spille sammen med dig!
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