
Nyhedsbrev Seniorklubben april 2022 

 

Kære medlemmer af Seniorklubben i AGC 

 

Så er vi kommet godt i gang med den nye sæson, hvor vi har haft et glædeligt gensyn med hinanden, og 

hvor vi også har fornøjelsen af at byde hjertelig velkommen til nye medlemmer af vores klub. 

Vi er i skrivende stund 97 medlemmer, der har tilmeldt sig Seniorklubben. Og i dette nyhedsbrev vil vi gerne 

benytte lejligheden til at give lidt praktiske oplysninger. 

Scores: Der foretages ikke automatisk indberetning af de ugentlige scores – det er op til dig selv at 

indberette din ugentlige score og indhente godkendelse fra din markør. Vi opfordrer alle til at indberette 

scores umiddelbart efter dagens spil, således at alle har så retvisende et handicap, som muligt. Så tag et 

foto af scorekortet, inden det afleveres, så du kan indberette dagens score. Og som markør har du en 

forpligtelse til at godkende scorekortet umiddelbart efter indberetningen. 

Rækkeinddeling og præmier: Vi spiller i 2 rækker.  I A-rækken er spillere med hcp op til 24,9, og i B-rækken 

er spillere med hcp 25 og derover. Vi har revideret præmiebudgettet og besluttet fremover at præmiere de 

4 bedste spillere i hver række efter følgende model: En 1. plads optjener 100 point, en 2. plads 80 point, en 

3. plads 60 point og en 4. plads 40 point. Alle point sammentælles forud for vores scrambler med 

fællesspisning, hvor vi uddeler præmierne for den forgange periode. De optjente point veksles til gode 

danske kroner, som der så udstedes gavekort på til henholdsvis restaurant og shop. I scramblerne optjenes 

ikke point, men der uddeles præmier. Vi vil revurdere rækkeinddeling og præmiebudget i juni måned med 

henblik på, om vi skal spille i 3 rækker. 

Ugentlige matcher: Vi har sammensat et program med forskellige matchformer gennem sæsonen, og vi 

tilstræber, at der spilles i blandede bolde (herrer og damer), samt at vi spiller i forskellige 

sammensætninger og møder hinanden på kryds og tværs. Det er Seniorklubbens DNA. Vi tager mest muligt 

hensyn til, at ægtefæller ikke har urimelig lang tid mellem starterne, samt at buggy-kører kan sættes 

sammen på forskellige måder. Der er mulighed for at afgive ønske om henholdsvis tidlig og sen start, men vi 

vil gerne opfordre til, at dette kun benyttes i et meget begrænset omfang – fx hvis du har en vigtig aftale. Vi 

har i den forgange tid kunne se, at det ofte er de samme spillere, som ønsker henholdsvis tidlig og sen start, 

hvorved at der vil være mange spillere, som ikke vil møde hinanden i de ugentlige matcher. Og det strider 

lidt mod vores føromtalte DNA.  

 

Vi følger spilleplanen, hvor vi blot skal nævne, at 60 seniorer drager til Bornholm på tur den 10. – 12. maj, 

men at der er spil som sædvanligt i AGC, for jer der er hjemme. Jan Sommer vil være matchleder i AGC 

denne dag og tage mod scorekort. 

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig golfsæson. 

 

Mange golfhilsner 

Lis, Hans og Inge 


