
Matchregler Herreklubben 

Matchproportioner 2022.  

Generelt:  

Herreklubben har spilletider uden booking fra kl. 15.00. til og med kl. 1600 alle onsdage fra 6. april og til 

udgangen af oktober måned med undtagelse af juli måned. (Ferieperiode)  

Det er dog tilladt på alle onsdage at booke tider og spille fra kl. 13.00. Hvis der bookes tider mellem kl. 1415 

og kl. 1500 må der kun være 3 personer i flighten. Dette for at undgå ventetider.  

 Markøren på matchen skal være en spiller fra Herreklubben. Fra kl. 15.00. møder man blot op og når 3 

spillere er klar, tee´s der ud. Husk at der fra dette tidspunkt altid er 3 personer pr. flight. Dette for at give et 

godt flow på banen.  

Fra kl. 16.00. kan medlemmer af Herreklubben også bestille tid på Golf Box. Dette for sikre, at man altid har 

nogen at spille med. Her henstilles der også til at man som udgangspunkt spiller 3 flight, for at undgå for 

meget venten for matchleder. 

 Gunstart: Når der er gunstart, skal Herreklubbens medlemmer tage hensyn til spillere der allerede er på 

banen.  

Afvikling af Ryder Cup kvalifikations matcher. Det er tilladt, de dage hvor der spilles Ryder Cup kvalifikation 

at gå ud hele dagen før kl. 15.00. hvis man er forhindret i at spille i Herreklubbens tider. (F.eks. 

skifteholdsarbejde) Følgende betingelser er dog gældende: Markøren på matchen skal være en spiller fra 

Herreklubben og spillerne deltager ikke i nærmest hul præmierne på dagen, men kan indgå i 

præmierækken.  

Afvikling af matcher i Herreklubben hvor mørkets frembrud forhindrer afvikling. Hvis mørkets frembrud 

forhindrer, at matcher i Herreklubben der er påbegyndt senest kl. 16.55. ikke kan færdigspilles pga. mørke, 

vil der for de sidste 3 huller gælde følgende regler: Scoren for disse huller er henholdsvis 1 stableford point, 

2 stableford point og 1 stableford point. I alt 4 stableford point for de sidste 3 huller. Denne score skal dog 

hver gang godkendes af matchlederen for den gældende dag og scoren kan ikke medføre en regulering, 

men kan indgå i præmierækken.  

Er der pga. af dårligt vejr under 5 spillere i hver række, som gennemfører en onsdagsmatch, vil der ikke 

være præmier. 

Der spilles i 2 rækker, hvor spillere op til og med handicap 17,8 spiller i A rækken og spillere over spiller i B 

rækken. 

Herreklubben Aabenraa den 10/3 2022.  

På bestyrelsens vegne Preben Westh 


