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Torsdagsherrer     
 
Formål: 
Igennem flere år har VFGs herrer med handicap kunnet samles hver 
torsdag i sommersæsonen for at spille en officielt anerkendt match, hvor 
der lægges vægt på både de sportslige og de sociale rerationer. 
Sæsonen løber fra 1. torsdag efter Åbningsmatchen til udgangen af 
september med pause i juli måned. 
 
Hvem kan deltage: 
Man skal være fyldt 20 år og være handicapspiller for at kunne deltage, 
ligesom der spilles i 2 rækker hhv. A-rækken med handicap 0 – 19,6 og B-
rækken med handicap 19,7 – 36,0. 
En spiller kan ikke skifte række, men skal hele sæsonen spille i den række, 
som han er startet i. 
Spillerne danner selv hold på teestedet; men der skal altid mindst være 2 
spillere på hvert hold, som via Golfbox er tilmeldt matchen. Der er tildelt 
starttider fra kl. 9.00 til kl. 10.00 samt kl. 16.00 til kl. 16.30. Andre starttider 
er tilladt, hvis øvrige matchbetingelser overholdes. 
Der spilles normalt 18-hullers matcher med varierende spilleform. Under 
særlige omstændigheder, f.eks. sidst på sæsonen, afkortes matchen til 9 
huller. 
Spillere fra andre klubber kan deltage i matchen som gæst mod betaling af 
match- og greenfee og kan således også vinde præmier. 
En gang årligt afholdes evaluerings- og planlægningsmøde. Til mødet 
deltager foruden komitéens medlemmer, bestyrelsens repræsentant samt 
daglig leder. Formanden indkalder ovennævnte, hvis der er behov for det. 
 
Opgaver/Præmier: 
Der gives placeringspoint for hver spillerunde, hhv. 7, 6, 5, 4, 3, og 2 til  de 6 
bedste scores, så alle med samme score får samme point i hver række. 
Alle øvrige deltagere får 1 point. 
Som regel spilles i perioder af 3 torsdage, og den første torsdag efter 
afslutning af hver periode er der præmieuddeling for den forudgående 
periode. Periodelængde og tidspunkt for præmieuddeling kan dog ændres, 
hvis det er praktisk ønskeligt. Disse ændringer vil i så fald blive annonceret 
i god tid. 
Der uddeles præmier for de 2 til 3 bedste pladser hver torsdag (vinpræmier) 
og endvidere gavekort til de 4 til 5 bedste pladser i hver periode, i hver 
række. Der uddeles også vinpræmie for ”nærmest hullet” hver torsdag. I 
slutningen af sæsonen uddeles gavekort for de 5 bedste årsresultater i hver 
række samt præmie for årets ”nærmest hullet”. 
Som en Torsdagsherrekuriositet afsluttes året med at kåre over-allvinderen 
der iklædes ”Den Grønne Jakke”. 
 
 



 
 
Det sociale samvær: 
Det sociale samvær søges holdt i hævd så meget som muligt f.eks. ved at 
skabe mulighed for fællesspisning den sidste fredag før sommerafslutning 
samt sidste fredag inden årets afslutning. 
 
Matchledelsen: 
Matchledelsen består af 2 faste medlemmer, der vælges i forbindelse med 
afslutningsmatchen. Turneringsledelsen er en del af klubbens 
turneringslederforum. 
 
Kommunikation: 
Komitéen er ansvarlig i henholdt. VFGs kommunikationspolitik. 
 
 
 

 


