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Herreklubben  

Herreklubben er et sted hvor herrer, unge som ældre, mødes for at spille en 

hyggelig runde golf. 

Torsdag er herredag  

Der slås ud på 1. Tee fra kl. 16.00 og fortløbende indtil alle er ude. Du kan melde dig 

til via Golfbox indtil onsdag kl. 18.00 med ønske om sen/tidlig starttid. Du kan også 

møde op torsdag kl. 15.30 – 16.30 og blive fjerdemand på første ledige bold.  

Ved tilmeldingen kan du bestille mad i caféen som står klar efter matchen.  

Når sidste bold er inde, er der bl.a. præmieuddeling og hyggeligt samvær.  

Jo mere du deltager, jo sjovere har du det – sådan er filosofien i Herreklubben.  

• Sæsonmedlemskab kr. 400- eller  

• Pr. gang 50-  

Der spilles i 2 rækker - A- og B-rækken, som deles op fra gang til gang, så rækkerne 

bliver lige store. 

Til Order of Merit vil det være de 10 bedste runder (herreaftener) over hele sæsonen 

der vil være tællende og vinderen er den spiller, som har opnået den bedste 

samlede stableford score.  

Der reguleres handicap efter hver match, da alt registrering forgår via Golfbox.  

Der vil hver herreaften være nærmest flaget på alle banens par-3 huller.  

Det forventes, at der planlægges flere spændende matcher i løbet af sæsonen som 

du kan vælge til eller fra på - det kan f.eks. være. 

• M/K Match: den årligt tilbagevendende match mod pigerne i Dameklubben - 

torsdag d. 16/6. 

• Weekendudflugt d. 10-12/6. 

• Sæsonen afsluttes med en afslutningsmatch og fest d. 8. oktober 

• Denne dag vil spændingen også blive udløst om hvem der vinder  

Herreklubbens ”Order of Merit”. Sædvanen tro vil der blive uddelt fine 
præmier til mange.  

• Ryder Cup i Herreklubben - weekenden d 2. & 3. juli.  

Vi håber på at se dig i Herreklubben  

 



 

 

 

Bestyrelsen i herreklubben består af: 

Ivan Skovsted: 40594051 - is@skov.dk 

Rasmus Schyum: 25370848 - harrebjerg@gmail.com 

Kim Deleuran: 40110983 - kimdeo.deluran64@gmail.com 

Søren Fisker: 29293284 - sorenfisker25@outlook.dk 

Jan Lundhus: 27790402 - lundhusjensen@msn.com 

John Knudsen: 30681268 - jk@salling-efterskole.dk 
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