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Onsdagsdamer Formål: 

At møde andre kvindelige medlemmer hos VFG. Det vil sige: Alle kvindelige VFG-medlemmer (min.18 år 

med handicap på max. 44) kan deltage. 

Sådan spilles der: Der spilles i to rækker A og B på onsdage fra 1. tee kl. 9.00, 13.00 eller 16.00, og der 

trækkes lod om hold. 

Med god grund gives der mulighed for, at min. 2 onsdagsdamer spiller uden for de meldte tider. 

Sidste onsdag i maj, juni og august er mødetidspunktet kl. 15.30 med gunstart kl. 16.00. Her spilles fra tee 

42. Der er gunstart over alle 18 huller. 

Efterfølgende er der fællesspisning med egen betaling, hvor der vil være salater og diverse fra grillen. 

Tilmeldingen skal ske på golfbox senest mandag kl. 24.00 før pågældende onsdag. 

 I juli måned holdes sommerferie. 

Matchformen varierer, og alle runder er tællende, hvilket medfører, at der fortløbende reguleres handicap. 

Mængden af points opsummeres igennem sæsonen, hvilket medfører, at sæsonens vindere kan præmieres  

ved afslutningen i september. Efter hver spillerunde gives point til beregning af den endelige stilling. Bedste 

spillere får 6 point, næstbedste 5 point osv. Alle deltagere får min. et point ved aflevering af scorekort. 

Sideløbende spilles Electric, hvor man for hver spillerunde får noteret sæsonens bedste score på samtlige 

huller. De, som klarer sig bedst her, får ved afslutningen i september særskilte præmier. Der spilles i 2 

rækker efter handicap. 

Tilmelding og betaling: Tilmelding foregår i golfbox. 

Handicapregulering finder sted efter gældende regler. Betaling kr. 40,- foregår ved tilmelding på Golfbox.   

Man kan også betale kr. 400 for hele året ved sæsonstart. De enkelte runder kan se på golfbox. 

Ved regulering af handicap kan det forekomme, at man reelt rykker ind i anden handicapgruppe, men 

spilleren fortsætter i den gruppe, hvor man startede. Det er tilladt at tage en greenfeespiller med. Dog skal 

der minimum være to onsdagsdamer i bolden. 

Sociale arrangementer: 

Sidste onsdag i september er der afslutning med samlet start. Der spilles holdspil med efterfølgende 

spisning og præmieoverrækkelse til årets vindere. Her kræves tilmelding på golfbox og en vis egenbetaling. 

Den første onsdag i oktober afholdes evalueringsmøde ligeledes med tilmelding på golfbox. Her vælges 

medlemmer til udvalget, nye tiltag vurderes, og evt. ændringer drøftes. Kommunikation: Komitéen er 

ansvarlig i henhold til VFGs kommunikationspolitik 


