
 

 
 

                                                                                                   Februar 2021 
(revideret 7. marts 2021) 

Herreklubbens invitation til sæsonen 2021 
 

Hermed byder Herreklubbens bestyrelse velkommen til 26. sæson.  

 

Programmet udsendes ved sæsonstart til sidste års medlemmer og på Herreklubbens facebook 

hjemmeside. 

 

Sidste års program blev påvirket af Covid-19, og det kan også ske i år, men vi håber på det 

bedste. 

 

Vi har igen i år en del nye tiltag, som vi håber, at I vil tage godt imod. 

 

Matchplan 
 

Herreklubbens 26. sæson starter fra og med torsdagsrunden den 1. april 2021.  

 

Der er planlagt i alt 23 matcher, inklusive matcherne Skærtorsdag og Kristi Himmelfartsdag.  

 

De 23 matcher fremgår af Herreklubbens “Matchplan 2021”. 

 

Der er 20 torsdagsmatcher, der tæller til Herreklubbens forskellige ranglister og 

klubmesterskaber, jf. “Matchpropositionerne 2021”. 

 

Der er tre særlige matcher, hvor vi spiller sammen som hold eller par. Vi plejer at spise middag 

sammen efter disse tre matcher, men det er usikkert i år, hvorvidt det kan lade sig gøre.  

 

Bestyrelsen har planlagt en parmatch som åbningsmatch den 29. april 2021 uden middag 

bagefter. Bestyrelsen vil senere melde ud, hvordan denne match gennemføres konkret. 
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Bestyrelsen har planlagt at afholde midtvejsmatchen den 17. juni 2021 og afslutningsmatchen 

den 23. september 2021. Forhåbentlig med middag bagefter. Vi forventer, at disse to matcher 

bliver afviklet som holdmatcher med modificeret Texas Scramble, jf. “Særlige Matchpropositioner 

2021”, medmindre bestyrelsen beslutter og meddeler andet.  

 

Invitation til deltagelse, herunder middagene, udsendes til medlemmerne i god tid, hvorefter man 

skal tilmelde sig deltagelse i golfbox. 

 

Herreklubbens traditionsrige årlige match mod Hørsholm Golfklubs Herreklub foregår i år på 

vores hjemmebane forventeligt den 2. september 2021. Vi har revanche til gode for nederlaget i 

Hørsholm sidste år. Som noget nyt er det i år aftalt, at vi spiller i et Ryder Cup format med 

hulspilsmatcher (formentlig singler og bestballs). Man kan kvalificere sig til deltagelse på holdet 

via et kvalifikationsforløb i vores forudgående torsdagsmatcher. Nærmere om kvalifikation og 

udtagelse meddeles senere. Herreklubbens medlemmer, der ikke deltager i matchen mod 

Hørsholm, kan spille en almindelig torsdagsmatch, der dog ikke tæller med til ranglisterne. Man 

skal dog være forberedt på at en del af vores forhåndsreserverede teetider denne dag vil blive 

anvendt til matchen mod Hørsholm.  

 

Herreklubben deltager endvidere i Furesø Golfklubs årlige traditionsrige KIK-match, der aktuelt 

er planlagt til mandag den 6. september 2021. Man kan kvalificere sig til deltagelse på holdet via 

et kvalifikationsforløb i vores torsdagsmatcher. Nærmere om kvalifikation og udtagelse meddeles 

senere.  

 

Der vil i løbet af sæsonen blive forsøgt arrangeret en udflugt med spil på fremmed bane. En 

mulighed, der overvejes, er en tur til vor svenske venskabsklub Ljunghusen evt. som en 

venskabsmatch mod deres herreklub. Mere information herom senere, hvis det bliver en 

mulighed. 

 

Nye tiltag i år!! 
 

FuresøHerrerne 
 

Bestyrelsen har besluttet, at vi skal have et navn, som vi kan kalde os, når man er medlem af 

Herreklubben. Bestyrelsen synes, at vi fremover, når lejligheden byder sig, kan omtale 

medlemmerne af Herreklubben som FuresøHerrerne. Dermed får vi et navn, som med det 
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samme fortæller, hvilken klub vi hører til. F.eks. omtaler medlemmerne i Mølleåens herreklub sig 

for Møllemændene. 

 

Bestyrelsen vil overveje permanent navneændring fra “Herreklubben” til “FuresøHerrerne”, 

såfremt dette tiltag møder større opbakning. Det vil dog i så fald være en beslutning, der skal 

stilles og vedtages på en fremtidig generalforsamling.  

 

Herreklubspilletøj 
 
Vi møder ofte herreklubmedlemmer fra andre golfklubber, der går i ens herreklubtrøjer, og det 

ser godt ud, særligt når man er ude at spille på fremmede baner. Det skaber et fælleskab. 

 

Bestyrelsen vil i år arbejde for at få lavet en aftale med proshoppen i Furesø Golfklub, så vi kan 

få indkøbt trøjer mv. til dem, der måtte ønske det med tryk af vores herreklublogo og -navn på. 

Der vil blive udsendt nærmere besked om en fælles bestilling. 

 

Tilmelding til sæsonen i Golfbox 
 

Fra og med i år skal alle tilmelde sig deltagelse i sæsonen og hulspilsturneringen direkte i 

Golfbox, hvor man også samtidig betaler for deltagelsen, jf. forneden.  

 

Tilmelding skal ske under klubturneringer og ”Herreklubben – Tilmelding til sæson 2021 (slag- 

og hulspil)”.  

 

Der skal således ikke længere overføres penge direkte til Herreklubbens bankkonto, idet der 

betales direkte ved tilmelding i Golfbox.  

 

Hvis man har problemer med at betale i Golfbox pga. kreditkorttypen, så kontakt bestyrelsen, så 

finder vi en løsning. 

 

Rækker 
 

Vi er i dag så mange medlemmer i Herreklubben, at bestyrelsen har besluttet at opdele 

deltagerne i tre rækker, som kommer til at hedde A-, B- og C-rækken. Denne yderligere opdeling 

vil give flere spillere oplevelse af at konkurrere om topplaceringer med spillere med ensartet 

spillestyrke. 
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A-rækken fortsætter med at spille slagspil (modificeret), mens B- og C-rækken spiller stableford.  

 

Bestyrelsen vil beslutte, hvilke handicap, der skal skille de tre rækker, når den ordinære 

tilmeldingsfrist til sæsonen er udløbet. Der vil ved bestyrelsens afgørelse i muligt omfang blive 

taget hensyn til, hvor “aktivt” det enkelte herreklubmedlem var i 2020, således at vi får tre rækker 

med nogenlunde lige mange aktive deltagere i. Der kan således godt ende med at være et 

forskelligt antal spillere i de tre rækker, men forhåbentlig lige mange aktive spillere.  

 

Sandsynligvis – men ikke garanteret - vil rækkerne blive opdelt således: 

A-rækken:  – 15 

B-rækken: 15,1 – 21 

C-rækken: 21,1 –  

 

Rækkeinddelingen meldes ud straks den foreligger.  

 

Man bliver i samme række hele sæsonen, uanset om ens handicap ændrer sig i sæsonen. 

 

Tilmelding til deltagelse i hver ugentlig torsdagsmatch 
 

Man er som tidligere år selv ansvarlig for at blive tilmeldt deltagelse i de ugentlige 
torsdagsmatcher. Det gøres under klubturneringer i Golfbox f.eks. “Herreklubben 2021 Runde 

1” osv. Alle tilmelder sig samme sted uanset uanset hvilken række man spiller i. Ved tilmelding 

skal man vælge den række (A, B eller C) man spiller i. 

 

Fristen for at tilmelde sig de ugentlige torsdagsmatcher i Golfbox rykkes til kl. 2359 dagen før 
runden spilles. Dvs. såfremt man ikke har tilmeldt sig deltagelse i torsdagsmatchen senest kl. 
2359 onsdag aften inden, er man ikke deltager i matchen. Eftertilmelding til deltagelse i 
matchen er ikke muligt, men man kan naturligvis godt spille en runde golf om torsdagen. 
 

Hvis man er i tvivl om, hvordan man gør, kan man kontakte bestyrelsen på 

fg.herreklub@gmail.com. Alle, der har tilmeldt sig Herreklubbens sæson 2021, vil automatisk 

blive tilmeldt deltagelse i den første torsdagsmatch, der spilles den 1. april 2021. Herefter er det 
spillerens eget ansvar at sørge for tilmelding til hver enkelt match. 
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Der vil med jævne mellemrum blive udsendt påmindelse om tilmelding via Herreklubbens 

facebookside og på e-mails. 

 

Max. spillehandicap 
 

Uanset registreret aktuelt handicap kan man maximalt deltage med 36 tildelte slag i en 

torsdagsmatch. 

 

Spillerens indtastning af sin score fra matchen 
 
Sidste år var fristen for indtastning af scoren kl. 1800 om fredagen efter runden. Det er besluttet 

at rykke denne frist til torsdag aften kl. 2350, idet vi gerne vil have at resultatet af 

matchen foreligger samme dag i rimelig tid efter turneringens afslutning. Alle burde kunne nå 

det. Det har også praktisk betydning af hensyn til spillernes handicapregulering, så man kan 

spille til korrekt og opdateret handicap straks dagen efter i interne og eksterne turneringer. Det 

har også betydning for beregningen af dagens PCC (justering for forhold på spilledagen).  

 

Dvs. torsdag kl. 2350 lukkes matchen for indtastning af scores. Dette kan der ikke 
dispenseres for, idet matchen lukker på det tidspunkt, og der uddeles 
ranglistepoint. 
 

Majors og afsluttende finale match 
 
I 2020 introducerede vi to majors som en del af vores ordinære torsdagsmatcher. Det viste sig at 

være en succes, så i år har vi besluttet, at der skal holdes fire majors og en afsluttende 

finalematch, som kommer til at hedde Furesø Finals, der vil blive afgørende for vores ranglister i 

de tre rækker. Der vil blive givet ekstra placeringspoint og præmier i disse fire majors og Furesø 

Finals tællende til ranglisterne. 

 

Progressiv pointtildeling på ranglisterne 
 
Vi har nu i nogle år haft et udvidet system med placeringspoint.  

 

Sidste år var der 287 point at spille om i hver række i hver torsdagsmatch (undtagen majors). 

Pointene blev fordelt på de 23 bedste placeringer med 30 point til nr. 1. I de to majors var der 
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dobbeltpoint at spille om, hvilket medførte, at disse to matcher fik stor indflydelse på 

ranglisterne. Særligt for dem som ikke kunne deltage.  

 

Bestyrelsen synes, at det var en succes med disse særlige majors, men der er plads til 

forbedring, og derfor har bestyrelsen  i 2021 indført et justeret system for placeringspoint til 

ranglisterne. 

 

Tre tanker ligger bag denne beslutning. 

 

For det første ønsker bestyrelsen, at de større matcher (majors og i år også Furesø Finals) skal 

have en forholdsmæssig mindre betydning for placeringerne på ranglisterne, således at 

manglende deltagelse eller en dårlig placering i en major ikke må udelukke muligheden for at en 

god placering på ranglisterne. 

 

For det andet ønsker bestyrelsen at bevare spændingen så langt hen på sæsonen som muligt, 

og således, at dem, der først kommer i ”golfform” lidt senere på året, skal have en mulighed for 

at gøre sig gældende på ranglisterne. Topplaceringer i august og september måned, hvor 

golfsæsonen og måske også golfformen kulminerer, vil blive vigtigere end topplaceringer 

tidligere på sæsonen. 

 

For det tredje vil det nye system med flere point senere på sæsonen medfører, at alle hele vejen 

igennem sæsonen er motiveret for at kæmpe for hver eneste point hver eneste torsdag, uanset 

at man allerede har opnået gode placeringer tidligere på sæsonen, fordi der hele tiden bliver 

flere og flere point på spil i de efterfølgende matcher. Ingen kan hvile på de tidligere bedrifter. 

 

Således vil der blive fordelt point på en ny måde i år.  

 

Der vil stadig være placeringspoint til de 23 bedste i hver række, hvor pointene bliver fordelt 

forholdsmæssigt mellem placeringerne på samme måde som i 2020. 

 

Så mange point vil blive fordelt i hver match og række i 2021: 

 

April måned: 

3 almindelige torsdagsmatcher: 300 point (tidligere 287) 

1 major: 425 point (tidligere 574) 
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Maj måned: 

3 almindelige torsdagsmatcher: 325 point 

1 major: 450 point 

 

Juni-juli måned: 

7 almindelige torsdagsmatcher: 350 point 

 

August måned: 

2 almindelige torsdagsmatcher: 375 point 

1 major: 450 point 

 

September måned: 

1 major: 450 point 

Furesø Finals: 550 point 

 

Det vil stadig være den enkelte spillers 12 bedste resultater (opnåede placeringspoint) over hele 

året, der tæller til ranglisterne. 

 

Eclectic: 
 
Denne turneringsform udgår helt. 

 

Scratchrangliste (og – række): 
 
Der indføres en særlig rangliste for dem, der spiller slagspil i A-rækken, hvor der gives 

placeringspoint uden tildeling af handicap (scratch) efter samme system som gennemgået 

foroven. De 12 bedste placeringspoint opnået hen over sæsonen tæller med til ranglisten. 

 

Der er præmier til vinderen og runner-up af ranglisten. 

 

Såfremt Herreklubben i 2021 får en betydelig tilgang af flere spillere med lavere handicap, vil 

bestyrelsen overveje, om der sideløbende med A-rækkens torsdagsmatcher kan oprettes en 

separat scratchrække, hvorefter der kan gives runde- eller månedspræmier, der dog skal stå i et 

proportionalt forhold til antallet af ”konkurrencedygtige” scratchspillere i A-rækken.  
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Stablefordrangliste: 
 
Der indføres en særlig rangliste, der er fælles for B- og C-rækken, som viser spillernes samlede 

stablefordscores opnået i torsdagsmatcherne. De 12 bedste opnåede stablefordscores i 

sæsonen tæller til ranglisten. 

 

Der vil være præmier til vinderen og runner-up. 

 

Periodevindere: 
 
Der indføres periodevindere, hvor man over nogle kortere perioder konkurrere om 

topplaceringer. 

 

Sæsonen inddeles i 4 underperioder med hver sin rangliste (april / maj / juni-juli / 

august-september). Ranglisterne vil være fælles for alle rækkerne. 

 

Spillernes stablefordpoint opnået i matcher i perioderne overføres til peioderanglisterne, hvor 

spillerne placeres efter flest opnået stablefordpoint.  

 

De 3 bedste opnåede point tæller med i april og i maj perioderne. De 5 bedste opnåede point 

tæller med i juni-juli perioden. Og de 4 bedste opnåede point tæller med i august-september 

perioden. 

 

Der vil være præmier til de bedste i hver periode. 

 

Race to Furesø 
 

Ranglisterne (Order of Merits) omdøbes til Race to Furesø. I år 2021 er der navnesponsor på 3 

af vores primære rækkeranglister. 

 

Rolex Series 
 

8 



Vi har i 2021 udvalgt fire af turneringsmatcherne, som afvikles på vores kongesløjfer 

Hestkøbgaard - Farum, hvor man på tværs af rækkerne samler point til en særlig rangliste, der 

hedder Rolex Series. De fire matcher er fordelt hen over sæsonen, jf. Matchplan 2021. 

 

De bedste 8 placeringer på Rolex Series ranglisten modtager en særlig invitation til at spille en 

afsluttende stablefordmatch over 18 huller i to 4-bolde i slutningen af september, hvor der vil 

være præmier til de bedste placeringer i finalematchen mv.. Hvis en eller flere af de 8 

kvalificerede melder afbud, vil de efterfølgende placeringer på ranglisten modtage invitation til at 

deltage. Tidspunktet for matchen er ikke fastsat endnu. 

 

Efterårstour 
 

Når sæson normalt slutter i september, er der mange, der føler, at der er urimelig lang tid til, at vi 

skal konkurrere igen i Herreklubben.  

 

Derfor arrangerede bestyrelsen i 2020 en turnering i forlængelse af Herreklubbens normale 

sæson. Turneringen, der blev benævnt Vinter Tour, blev afviklet i oktober-december og havde 

deltagelse af 48 spillere. Deltagerne kunne deltage med én tællende runde på en valgfri dag 

mellem torsdag-søndag i hver af de 7 spilleuger. Man skulle naturligvis kalde runden, inden man 

slog ud.  

 

Bestyrelsen har besluttet at arrangere en Tour mere i år, som vi vil kalde Efterårstouren, der 

starter lige efter Herreklubbens normale sæson slutter i 2021. Efterårstouren vil således starte i 

sidste uge af september 2021 og varer frem til og med ugen før Furesø Golfklub går over til 

vinterregler, hvor man skal anvende bærebags. Vi vil gerne undgå at skulle spille runder med 

bærebag for at sikre, at alle, der ønsker at deltage i Efterårstouren, kan være med hele vejen, 

uanset om man er i stand til at spille med bærebag eller ej. Der vil ligesom sidste år være flere 

og flere placeringspoint på spil i hver runde og vil kulminere med en finalerunde med flest point 

på spil. Vi ved ikke, hvornår turneringen slutter, så det er et surprise element indbygget i 

turneringen. 

 

Der vil blive opkrævet separat betaling for deltagelse i Efterårstouren i 2021, formentlig ca 150 

kr., som går ubeskåret til præmier. Bestyrelsen overvejer at stille forslag på førstkommende 

generalforsamling om, at Efterårstouren indlemmes i og som en integreret del af medlemskabet 

af Herreklubben med en mindre kontingentforhøjelse til følge. 
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Forhåndsreserverede tider om torsdagen 
 

Vi har sædvanligvis 2 timers forhåndsreserverede tider hver torsdag eftermiddag med 

undtagelse af helligdage. Tiderne frigives 6 dage før til klubbens øvrige medlemmer, så det 

gælder om at I får sat sig på tiderne i god tid. 

 

Bestyrelsen er i dialog med klubben om at få flere tider  til Herreklubben. I den dialog er vi 

udfordret, da statistikken siger, at vi i 2019 og 2020 ikke har været gode til at få vores teetider 

godkendt, inden vi tee’ede ud. Dette er ikke kun et problem i forhold til Furesø Golfklubs 

almindelige regelsæt, men også et problem for Herreklubben, fordi vi risikerer at miste vores 

forhåndsreserverede tider, hvis vi ikke får strammet op på dette straks i 2021.  

 

Derfor vil bestyrelsen hermed venligst opfordre til, at alle gør deres yderste for at huske at 
godkende deres teetid, inden de tee’er ud hver torsdag. Mind hinanden om det.  

 

Bestyrelsen ser sig nødsaget til at lave en løbende kontrol her i starten af sæsonen, og hvis der 
mod forventning konstateres gentagne tilfælde af ubekræftede tider, kan bestyrelsen 
være nødsaget til at suspendere enkelte medlemmers mulighed for at booke tid indenfor 
den forhåndsreserverede tidsperiode. Det vil dog ikke ske uden at man bliver hørt forinden. 

Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at bevare vores tider og evt. få flere tildelt i fremtiden, skal 

vi forbedre os på dette punkt og huske at få godkendt vores teetider.  

 

De forhåndsreserverede tider indtil 6 dage før torsdag udgør nu: 

 

April - August 2021 (undtagen Skærtorsdag og Kr. Himmelfartsdag): Mellem kl. 15:00 - 16:50. 

September 2021: Mellem kl. 14:00 – 15:50. 

 

Hvis man oplever, at man ikke kan reservere en tid i disse tidsperioder, så skal man straks 

kontakte bestyrelsen på fg.herreklub@gmail.com, så forsøger vi at fikse det. Påregn 

ekspeditionstid, da det er golfklubben, der skal åbne for muligheden. 

 
Præmier - diverse: 
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Præmieuddeling vil foregår efter nærmere plan meddelt af bestyrelsen. Præmier vil blive forsøgt 

uddelt hyppigere end tidligere, så vi ikke har en større ophobning af præmier, der skal uddeles 

samlet til sidst. Se i øvrigt opdateret præmieregulativ, når det foreligger. 

 

Såfremt man foretrækker, at ens præmier i løbet af sæsonen opspares til et gavekort til 

proshoppen i Furesø Golfklub, kan man anmode bestyrelsen herom. Anmodningen skal 
meddeles bestyrelsen senest ultimo april 2021 ved fremsendelse af mail til 
fg.herreklub@gmail.com. Den opsparede gevinst skal dog samlet udgøre mindst 200 kr. før 

der kan udstedes gavekort. Ellers modtager man alm. præmie. 

 

Præmie i form af 3 bolde for hver gang man går bedre end sit handicap suspenderes indtil 

videre, så bestyrelsen kan vurdere, hvordan det nye handicapsystem påvirker spillernes 

muligheder for at opnå scores bedre end handicap fra uge til uge. 

 

Der indføres en konkurrence med præmie for at opnå flest birdies eller bedre i hver række A, B, 

og C i hver adskilt periode april / maj / juni-juli / august-september. 

 

Hver spiller kan kun vinde 1 ud af de 3 Nærmest Pinden præmier pr. torsdagsmatch. 

  
Hulspilsturnering: 
 
Der vil igen i år være en hulspilsturnering for Herreklubben, og vi gentager formatet fra 2020:  

 

1. Der spilles med reduceret handicap ¾ af handicappet (generalforsamlingsbeslutning) 

2. Der vil kun være én række. 

3. Spillerne vil i 1. og 2. runde blive inddelt i puljer af 3-4 spillere, hvor alle spiller mod alle. 

Derved bliver der garanteret mindst to matcher til hver spiller. Fra hver pulje går vinderen 

og de bedst placerede 2-pladser videre. Resten af turneringen afvikles som cup-matcher 

til og med finalen. 

4. For at opnå jævnbyrdige matcher i starten af turneringen vil spillerne blive inddelt i puljer 

med jævnbyrdige handicaps. 

5. De enkelte matcher i puljespillet kan ende uafgjort, dvs. der skal ikke spilles ekstra huller, 

når man spiller i puljer. 
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Turneringsfee er 40 kr., der går til præmier. Beløbet skal indbetales samtidig med, at man 

tilmelder sig og betaler for deltagelse i sæsonen i golfbox. Eftertilmelding er ikke muligt. 

 

Mere specifikke matchpropositioner udsendes til deltagerne primo april måned sammen med en 

spilleplan og puljeinddeling. 

 

Kontingent 
Kontingentet er 400,- kr. for hele sæsonen. Dette dækker matchfee for alle ordinære 

torsdagsmatcher, præmier, almindelige driftsomkostninger, samt tilskud til diverse 

medlemsarrangementer. Kontingentet er fast, uanset hvornår i sæsonen man tilmelder sig 

deltagelse. 

 

Hvis man ønsker at deltage i hulspilturneringen også betales i alt 440 kr. (og ikke 400 kr.).  
 

Man tilmelder sig deltagelse i sæsonen og i hulspilsturneringen i golfbox. 

 

Den ordinære tilmeldingsfrist til sæsonen er den 26. marts 2021 kl. 1200. På dette tidspunkt 

vil rækkeinddelingen blive foretaget pga. af de tilmeldte deltagere. Efterfølgende tilmelding til 

herreklubben kan naturligvis ske, hvorefter man placeres i en af de tre rækker afhængig af ens 

handicap på tidspunktet for tilmelding. 

 

Seneste tilmelding til hulspilsturneringen er om alle omstændigheder den 26. marts 2021 
kl. 12.00. 
 

 

Information fra og til Herreklubben 
 

 

Informationer om Herreklubben generelt kan ses på klubbens hjemmeside: 

www.furesoeherreklub.dk, der også indeholder opdaterede matchpropositioner og 

præmieregulativ for sæsonen. 
 

I årets løb benytter vi medlemmernes e-mailadresse, vor hjemmeside og Facebook gruppen i 

den løbende kommunikation. Alle opfordres derfor til at sørge for, at disse oplysninger til enhver 
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tid er ajourført i Golfbox. Dette gøres ved i Golfbox ved at vælge ’Ret profil’, hvorefter 

mobiltelefon og mailadresse kan rettes under fanebladet ’Stamdata’ og hjemtelefonen under 

fanebladet ’Kontakt’. Alle medlemmer bedes endvidere sikre sig, at der er indføjet et ”(H)” efter 

deres navn i profilen.  

 

Herreklubben kan kontaktes på e-mail adressen: Fg.herreklub@gmail.com  
 

Persondataloven 
Herreklubben registrerer til brug for almindelig medlemshåndtering sædvanlige 

medlemsoplysninger, som f.eks. navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, 

e-mailadresse mv.  

 

 

 

Med ønske om en formidable sæson sammen 

 

 

Bestyrelsen 

Herreklubben 
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