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Bestyrelsens invitation til sæsonen 2022

Bestyrelsen byder hermed velkommen til den 27. sæson i Herreklubben, og vi glæder os rigtig meget til at

komme i gang efter en lang vinter.

I 2021 var vi 165 medlemmer af Herreklubben, hvilket var en flot medlemsfremgang på over 30%. Vi

glæder os til at se jer alle igen i 2022, samt forhåbentlig en del nye, som har fået interesse for at blive en

del af vores fællesskab.

I 2021 afprøvede vi flere forskellige typer af konkurrencer/turneringer, hvor vi udfordrede hinanden på

tværs af  rækkerne. Der var nok nogle, som syntes, at det var lidt uoverskueligt, men sådan kan det ofte

være, når der forsøges med noget nyt. Vi tror, at der er mange af jer, der i det store hele synes, at det er

sjovt, at der er flere ting, man kan forsøge at gøre sig gældende i, så vi vil fortsætte med en del større og

mindre tiltag i sæsonen 2022. Vi håber, at mange af jer vil finde stor fornøjelse i tiltagene.

Vi vil naturligvis fastholde det sædvanlige koncept, hvor vi opdeles i  nogle rækker efter handicaps.

Rækkerne afgør de traditionelle mesterskaber i Herreklubben.

Klubmestre sidste år blev Mads Grønbæk i A-rækken, Henrik Rump i B-rækken og Niclas Svendstrup i

C-rækken. Det bliver spændende at se om de kan gentage det flotte spil i 2022.

I denne invitation vil I kunne læse, hvilket andre konkurrencer, som I har mulighed for at deltage i med et

medlemskab af Herreklubben i 2022 ud over de sædvanlige som f.eks. Nærmest Flaget.

Samtidig med denne invitation udsender vi “Matchplan 2022”, så I kan se matchprogrammet. Selve

matchpropositionerne udsendes, når alt er på plads efter den 20. marts 2022.
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Vi regner i øvrigt med at afholde generalforsamling i slutningen af marts 2022. Særskilt indkaldelse

udsendes.

Velkommen til sæson 2022, som helt sikkert bliver den bedste nogensinde i Herreklubben.

SÆSONEN 2022

Herreklubbens sæson 2022 starter med matchen torsdag den 7. april 2022, medmindre banen uventet

allerede åbner den 31. marts 2022, og slutter den 20. oktober 2022.

Der er i alt planlagt 29 matcher, som alle fremgår af “Matchplan 2022”. Der er 21 matcher i den ordinære

sæson, der tæller til herreklubmesterskaberne i rækkerne.

I år vil den ordinære sæsonfinale blive afholdt den 1. september 2022, så flere har mulighed for at

deltage af hensyn til dagslyset.

2022 rundes af med en efterårsturnering med 6 matcher over færre huller startende den 15. september

2022. Selve spilformatet vil skifte fra match til match.

Vi har to særlige matcher efterfulgt af fælles middag for dem, som lyster det. Det bliver en forårsmatch

den 12. maj 2022 og en efterårsmatch den 8. september 2022. Spilformatet meddeles senere. Det ville

være oplagt at lave disse særlige matcher med gunstart, så vi kunne gå ind og spise middag samlet lige

bagefter, men det kan vi desværre ikke arrangere, da Furesø Golfklubs bestyrelse generelt har besluttet,

at antallet af banelukninger ikke må øges, og at gunstarter i øvrigt ikke må gennemføres med start senere

end kl. 0900.

Der vil i løbet af sæsonen blive arrangeret en match med spil på fremmed bane og spisning. Det bliver

formentlig en af Furesø Golfklubs venskabsklubber.

TILMELDING OG KONTINGENT

Man tilmelder sig Herreklubbens sæson 2022 og evt. hulspilsturnering direkte i golfbox under

klubturneringer og ”Tilmelding til Herreklubbens sæson 2022 - alle rækker og hulspil”:

https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected={CC74A204-A100-4547-9A48-63BF5

E02C2D2}&language=1030&=undefined#/competition/3184646/info
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Tilmelding til sæsonen via golfbox er åben nu.

Tilmelding via golfbox lukker søndag den 20. marts 2022 kl. 1200. Det gør vi, så vi har god tid til at få

medlemmerne inddelt i rækker, få styr på hulspilsturneringens deltagere og få tilmeldt nyankomne til

vores forhåndsreserverede teetider om torsdagen. Så det vil være skønt, hvis alle får klaret tilmelding

til sæsonen inden da.

Kontingentet er igen i år fastsat til 400 kr. for hele sæsonen, samt 40 kr., såfremt man tilmelder sig

hulspilsturneringen. Kontingentet dækker matchfee, præmier, almindelige driftsomkostninger, samt

tilskud til diverse medlemsarrangementer. Kontingentet er fast, uanset hvornår i sæsonen man melder sig

ind i Herreklubben.

Man betaler kontingentet, når man tilmelder sig sæsonen 2022 i golfbox. Der skal således ikke overføres

penge direkte til Herreklubbens bankkonto.

Hvis man ikke får tilmeldt sig, inden tilmeldingen lukker i golfbox den 20. marts 2022, kan man kontakte

Herreklubben på fg.herreklub@gmail.com.

INDDELING I RÆKKER OG TILMELDING TIL UGENS MATCH

Herreklubbens medlemmer inddeles efter handicap i 3-4 rækker. Antallet af rækker afhænger af antallet

af medlemmer i 2022. Handicapgrænsen for indplacering i A-rækken forventes om alle omstændigheder

at blive sat ned i år. Bestyrelsen træffer beslutning om dette efter den 20. marts 2022.

Dem, der efterfølgende tilmelder sig Herreklubben, placeres i den række, der passer til ens handicap på

tidspunktet for tilmelding.

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

A-rækken spiller modificeret slagspil netto og brutto, mens de øvrige rækker spiller stableford.

Man er altid selv ansvarlig for at tilmelde sig hver ugentlig match i golfbox og i øvrigt at reservere en

teetid på et selvvalgt tidspunkt om torsdagen. Til- og framelding til matcherne i golfbox kan i år ske

frem til kl. 0759 på selve spilledagen. Efter dette tidspunkt er tilmelding til matchen ikke muligt.
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Der er åben for tilmelding til alle matcherne i den ordinære sæson fra og med senest den 31. marts 2022.

Det er vigtigt, at man ved tilmelding til matcherne husker at tilmelde sig den række, som man er

placeret i. Det var der en del, der glemte i 2021, og det gav unødvendigt ekstra arbejde for

turneringsledelsen.

Hvis man kan nå det inden kl. 0800 torsdag morgen, vil det være hjælpsomt om man framelder sig

matchen igen, hvis det viser sig, at man ikke spiller alligevel.

Alle, der har tilmeldt sig Herreklubbens sæson 2022, vil automatisk blive tilmeldt deltagelse i den første

match, der spilles den 7. april 2021. Så den behøver man ikke tilmelde sig. Man er naturligvis altid

velkommen til at framelde sig, hvis man ikke spiller den dag.

Hvis man er i tvivl om, hvordan man gør, kan man kontakte bestyrelsen på fg.herreklub@gmail.com.

PRÆMIER

Vi vil beslutte, hvordan vi sammensætter præmierne i de enkelte matcher og for sæsonen, når vi kender

antallet af tegnede medlemskaber i 2022 og evt. omfanget af sponsorater.

Hvis der er nogle blandt Herreklubbens medlemmer, som kunne tænke sig at blive eller kender nogle som

vil være sponsor af præmier i sæsonen 2022 i større eller mindre omfang, så må du/I meget gerne

kontakte bestyrelsen snarest muligt på vores e-mailadresse, så vi kan tage en snak om mulighederne.

Præmieuddeling vil foregår efter nærmere plan meddelt af bestyrelsen. Præmier vil blive forsøgt uddelt

løbende over sæsonen, så vi ikke har en større ophobning af præmier, der skal uddeles samlet til sidst.

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

til proshoppen i Furesø Golfklub tillagt 10%, kan man anmode bestyrelsen herom ved fremsendelse af

mail til fg.herreklub@gmail.com.

NYT I 2022

Hulspilsturneringen - Herreklubbens matchplay

Vi ændrer formatet i år til at være “vind eller forsvind”-kampe allerede fra 1. runde.
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Ændringen skyldes, at gruppekampe blev for udfordrende at arrangere for deltagerne, og at cup-systemet

giver mindre administration, da vi kan håndtere turneringen 100% i golfbox.

Afhængig af antallet af tilmeldte deltagere vil der være nogle, som står over uden kamp i 1. runde og først

indtræder i turneringen i 2. runde. Dem, der kom længst sidste år, vil som udgangspunkt være seedet og

være blandt dem, der vil stå over. Resten, der står over i 1. runde, findes ved lodtrækning.

Vi spiller stadig med reduceret handicap (¾ af handicappet), jf. generalforsamlingsbeslutning fra 2019.

Ved beregningen af tildelte slag rundes der fra og med i år altid ned.

Deltagelse kræver aktiv tilmelding, jf. foroven, senest den 20. marts 2022.

Specifikke matchpropositioner udsendes til deltagerne primo april måned sammen med en spilleplan.

Kommunikation foregår via mailadressen fg.herreklub.matchplay@gmail.com.

Markøren skal være medlem af Herreklubben

Man er medlem af Herreklubben, fordi man har lyst til at spille med/mod de øvrige medlemmer om

torsdagen, og dermed aktivt bidrage til at opbygge og vedligeholde det sociale liv i klubben i klubben.

Derfor mener bestyrelsen, at det er naturligt og bør være et krav, at man altid spiller med mindst ét

andet medlem af Herreklubben som markør om torsdagen.

Det er derfor fortsat ret vigtigt, at alle får tilføjet et (H) efter sit efternavn i golfbox, så vi kan finde

hinanden, når vi bestiller teetid i golfbox. Hvis man er i tvivl om, hvordan man gør, så skriv til

fg.herreklub@gmail.com.

Skulle der helt undtagelsesvist opstå en situation om torsdagen, hvor det ikke kan lade sig gøre at spille

med et andet medlem som markør, skal man efter runden skrive til fg.herreklub@gmail.com med

angivelse af begrundelse, og hvem der var markør (navn og DGU-nr.).

Vi ser naturligvis også helst, at man ikke spiller med de samme 2-3 personer hele sæsonen, idet det også

synes uforeneligt med Herreklubbens formål om at opbygge sociale relationer.

HK World Tour

Ved siden af de almindelige rækkeinddelinger, introducerer vi i år en ny tværgående sæsonturnering, der

kommer til at hedde HK World Tour. Vi forventer, at dette nye tiltag er kommet for at blive.
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Alle medlemmer af Herreklubben deltager i turneringen uden videre, og den kører sideløbende med

spillet i rækkerne. Man deltager således på HK World Tour, når man spiller de normale matcher om

torsdagen, og der er ingen rækkeinddeling. Ens score om torsdagen vil både tælle på HK World Tour og i

den række, man spiller i.

Hver uge på HK World Tour spilles der om matchpoint til de 70 bedste placeringer til en sæsonrangliste.

Antallet af de totale matchpoint, der spilles om hver uge, fremgår af “Matchplan 2022”. ‘Der er nogle

matcher, hvor der er flere point på spil, og alle point optjent på HK World Tour tæller med til ranglisten,

ligesom vi kender det fra de professionelles tour, så på HK World Tour er det bestemt en fordel at spille

ofte og aflevere scorekort hver gang man spiller, uanset hvor god eller dårlig runden måtte være, da der

er point til de 70 bedste og alle tæller med.

Der er 18 indledende matcher på HK World Tour, hvor det primære formål er at samle så mange

matchpoint sammen som muligt. Det er nemlig kun de 75 bedste på HK World Tour ranglisten, der

kvalificerer sig til slutspillet, hvor der er tre finalematcher startende den 18. august 2022 og sluttende

med selve finalen den 1. september 2022. Mellem hver slutspilsmatch er der yderligere cuts, således at

det til sidst kun er de 25 bedste på ranglisten, der deltager i finalen og kan vinde de præmier, som der er

på spil på HK World Tour.

Der er ikke separate ugentlige præmier på HK World Tour, men der vil i hvert fald være præmier til de

bedste på ranglisten og til de bedste placeringer i finalen. Mere om selve præmiefordeling kommer

senere.

Matchpoint i de almindelige rækker

For at gøre tingene mere gennemskuelige vil tildelingen af matchpoint i disse rækker foregå på samme

måde og omfang som på HK World Tour.

Dels vil der være point til alle placeringer i rækken og dels vil der være flere point i de sidste matcher i

sæsonen, som vi også havde i 2021. Finalerne i rækkerne afholdes ligeledes den 1. september 2022, hvor

alle i modsætning til HK World Tour deltager, uanset ens aktuelle placering på ranglisterne.

I år tæller de 10 bedste resultater opnået i matcherne i sæsonen med til ranglisterne og dermed

herreklubmesterskaberne i rækkerne. Dette gør vi for at give flere spillere mulighed for at blande sig i

toppen af ranglisterne og mesterskaberne, selvom man ikke kan være med hver torsdag.
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Navngivning af matcherne

Alle matcher om torsdagen navngives for sjov skyld efter den aktuelle turnering på de professionelles

tour DP World Tour (tidl. European Tour). Vi lægger derfor hårdt ud med “HK - The MASTERS” den 7. april

2022, som er en major med flere matchpoint på spil.

Placeringsafgørelser

Hver torsdag finder vi en vinder af matchen i hver række og på HK World Tour. Dette afgøres som vanligt

med bedste scores, dernæst matematisk metode (sidste 9-6-3-1) og dernæst lodtrækning.

Alle andre end vinderen deler de sekundære placeringer/ranglistepoint, hvis de har samme score.

Dog skal vi have fundet præmiemodtagere i de enkelte matcher ud over vinderen. Disse findes på samme

måde som vinderen findes og placeres i rækkefølge på leaderboardet. Hvis der f.eks. er tre

præmievindere i en række, så er det de tre øverste navne på leaderboardet, der får præmie, uanset om

det ser ud til, at placeringen og ranglistepoint er delt.

Eclectic

Vi har en eclectic konkurrence i hver række, hvor alle scores fra de matcher, hvor vi spiller

sløjfekombinationen Hestkøbgaard - Farum vil tælle med. Der spilles uden handicap.

Eclectic går ud på at samle den bedste score på hvert hul over hele sæsonen.

“Strength of Field” rangliste

Efter den sidste match i hver måned til og med august kårer vi de spillere i Herreklubben, der har klaret

sig bedst placeringsmæssigt i de seneste spillede matcher. I hver match gives matchpoint efter hvor

“stærk” deltagerfeltet er. Jo flere top 50 spillere på HK World Tour ranglisten, der deltager i matchen, jo

flere ranglistepoint vil der blive spillet om.

Stableford-holdkonkurrence

Vi har to stablefordranglister, hvor de 10 bedste scores tæller med opnået i matcherne til og med runden

den 1. september 2022. En juniorrangliste (for dem født i 1965 eller senere) og en seniorrangliste (for

dem født i 1964 eller tidligere). De bedste - formentlig 4 - på hver rangliste inviteres til at deltage i en

afsluttende match, hvor man spiller som hold - junior mod senior - om præmier.
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Forhåndsreserverede tider

Herreklubbens forhåndsreserverede tider om torsdagen i år er:

April 2022 (undtagen Skærtorsdag): kl. 1330 - 1620

Maj - Juli 2022 (undtagen Kr. Himmelfartsdag): kl. 1440 - 1730

August - September 2022: kl. 1330 - 1620

Tiderne er reserveret til Herreklubbens medlemmer indtil 6 dage før matchen spilles, hvorefter alle

klubbens medlemmer kan booke tiderne.

Det er særligt vigtigt, at alle husker at bekræfte deres teetid i golfbox inden runden, hvis man har en af

de forhåndsreserverede tider. Hvis det forsømmes, vil Herreklubben risikere at miste de

forhåndsreserverede tider på sigt.

Hvis man er nyt medlem i Herreklubben, vil der være en ekspeditionstid, førend man får mulighed for at

reservere teetider indenfor disse intervaller. Dette skyldes, at det er Furesø Golfklub, der håndterer, hvem

der har adgang til at booke disse teetider. Hvis man har problemer, så kontakt fg.herreklub@gmail.com.

MEDLEMSANTAL I HERREKLUBBEN

Bestyrelsen er opmærksom på, at det store antal medlemmer af Herreklubben skaber stor efterspørgsel

efter teetiderne sidst på dagen om torsdagen, hvor vi spiller herredag, særligt i ydermånederne april og

september, hvor solen går ned tidligt. Det er vanskeligt at gøre så meget ved, hvis vi gerne vil have, at

matcherne går over 18 huller, hvilket vi alle jo foretrækker.

Bestyrelsen har på opfordring overvejet, om der skal laves begrænsninger på antallet af medlemmer evt.

med en venteliste for at undgå lignende situationer år efter år. Som officiel KIK (klub-i-klubben) i Furesø

Golfklub kan vi imidlertid kun lave medlemsbegræsninger efter kriterier som alder og handicap. Vi kan

således ikke beslutte, at der kun må være f.eks. 110 medlemmer af Herreklubben.

Bestyrelsen ønsker ikke på nuværende tidspunkt, at der skal laves begrænsninger på baggrund af alder og

handicap. Men det kan blive nødvendigt at genoverveje dette, såfremt antallet af medlemmer i

Herreklubben fortsætter med at stige.

Løsningen kan heller ikke findes i at sprede Herreklubbens spil ud over flere dage, da en turnering som

vores ifølge DGUs regler, som vi naturligvis skal følge, ikke må spredes ud over flere dage.
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Bestyrelsen overvejer, om Herreklubben kan indføre en “gentleman-regel”, hvorefter medlemmer ikke

bør optage teetider efter et bestemt tidspunkt om torsdagen, hvis man er pensionist og/eller har ledig tid

til at spille tidligere på dagen. Men nu vil vi først se, hvor slemt det bliver i 2022. Indtil videre kan vi i

hvert fald opfordre til, at alle, der har mulighed for det, spiller så tidligt på dagen som muligt for at give

plads til de arbejdsramte.

SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER I ÅR

Handicap

Handicapsystemet er helt enestående for golfsporten i forhold til alle andre sportsgrene. Det gør, at vi

kan konkurrere mod hinanden, selv om der styrkemæssigt er forskelle. Det er helt unikt og noget vi skal

værne om.

De fleste har nok vænnet sig til det nye system, hvor vores aktuelle handicap kan ændre sig markant på

kort tid. Med det nye system følger et større ansvar til den enkelte spiller, for at systemet overhovedet

skal give mening.

Handicap vil være et særligt fokusområde i Herreklubben i år.

I fællesskabets og sportens ånd og for at sikre og værne om en fair konkurrence i Herreklubbens matcher

både i de enkelte rækker men også på tværs på HK World Touren bør vi som medlemmer af Herreklubben

bestræbe os på at opretholde et så retvisende handicap som overhovedet muligt, der kontinuerligt

afspejler den enkeltes aktuelle spillestyrke ud fra de principper og intentioner, som det nye

handicapsystem er baseret på.

DGU har flere anbefalinger, som vi alle som golfspillere skal iagttage. Et af dem angår indlevering af flere

scorekort:

“Du bør aflevere flest mulige scorekort, så beregningerne kan give et retvisende handicap, der

gør, at du med god samvittighed kan konkurrere på et fair og lige grundlag mod alle andre

spillere - altid!”

Herreklubbens bestyrelse slår gerne et slag for, at Herreklubbens medlemmer sørger for at indlevere så

mange scorekort som muligt, så vi ikke kun reguleres, når vi spiller matcher i Herreklubben.
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Det er enhver golfspillers ansvar at optræde med integritet ved at følge handicapreglerne og afholde sig

fra at bruge eller omgå reglerne med det formål at opnå en unfair fordel. Og derfor skal man i tællende

runder forsøge at opnå den bedste mulige score på hvert hul.

Alle tællende scores bør indleveres til regulering før midnat på spilledagen, og man skal sikre sig, at ens

markør får godkendt scoren hurtigst muligt, og inden man deltager i en turnering. Der er talrige

eksempler på, at der går lang tid før markøren får godkendt scoren og dermed sker reguleringen ofte

forsinket.

I Herreklubben spiller man altid med det handicap, som fremgår i golfbox, når matchen åbnes for

scoreindtastning.

Det er naturligvis ikke Herreklubbens opgave at føre kontrol med om medlemmerne indlevere scorekort,

som det forventes og om medlemmernes handicap svarer til deres aktuelle spillestyrke. Det er jo heller

ikke en praktisk mulighed.

Men Herreklubbens bestyrelse føler dog et ansvar for at understøtte og sikre, at vi får en fair konkurrence

i Herreklubbens regi, og det indebærer også, at bestyrelsen vil forholde sig til evt. mistanker om såkaldt

“handicappleje”, der måtte opstå blandt Herreklubbens medlemmer. Sådan mistanke kan f.eks. opstå,

hvis man hyppigt opnår gode resultater i Herreklubbens matcher uden at dette i længden afspejler sig i

spillerens handicapudvikling. Det kan der naturligvis være en årsag til grundet handicapsystemets

funktionalitet, hvor man rent faktisk kan gå op i handicap, selvom man fik mere end 36 point i en runde

golf. Men hvis tendensen er den samme over længere tid, vil bestyrelsen følge op på dette overfor

spilleren. Evt. ved at anmode medlemmet om at udlevere en kopi af sit scorearkiv, hvilket dog naturligvis

altid vil foregå på frivillighedens basis.

Indtastning af korrekt scores og scorekort

Vi ser gerne, at alle, der deltager i matcherne, i videst muligt omfang indtaster sin score under runden

eller senest umiddelbart efter runden ved hjælp af det udsendte link.

Dels bidrager den hurtigere indtastning til underholdningsværdien, når vi dermed har en slags livescoring,

og dels bidrager det til, at man husker at indtaste scoren inden deadline kl. 2230.
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I 2021 havde vi en del episoder, hvor spillere ikke nåede at få indtastet sin score inden kl. 2230, og

dermed ikke fik en score noteret i matchen. Vi lukker matcherne kl. 2230 uden undtagelser.

Vi havde endvidere en del episoder, hvor spillere havde indtastet forkert score i golfbox, hvilket førte til

diskvalifikationer. Derfor førte vi i en periode en kontrol, hvor vi bad udvalgte om at indsende scorekort til

turneringsledelsen efter matchen.

Det følger af de almindelig golfregler, at man diskvalificeres, såfremt man har indtastet for lav score på et

hul. Golfreglerne gælder også for spil i Herreklubben. Sidste mulighed for at ændre sin score i golfbox er

kl. 2229 på matchdagen. Ændring af scores efter dette tidspunkt er ikke muligt og tillades ikke.

I 2022 vil vi fortsætte med at indkalde udvalgte scorekort til kontrol. Det vil primært være de bedst

placerede i matchen, som indkaldes til kontrol.

Der er forlydende om, at golfbox i 2022  vil indføre elektronisk scorekort med mulighed for

markørgodkendelse i turneringer. Vi afventer og ser om det bliver en realitet.

Med disse blandede budskaber, som vi håber, at alle tager godt imod, vil bestyrelsen ønske alle

medlemmer af Herreklubben 2022 en fantastisk god sæson med mange dejlige stunder sammen.

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 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
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Persondataloven

Herreklubben registrerer til brug for almindelig medlemshåndtering sædvanlige medlemsoplysninger,

som f.eks. navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse mv.

Herreklubben udsender oplysninger om e-mailadresser og telefonnumre til deltagerne af

hulspilsturneringen.

Med ønske om en formidable sæson sammen

Herreklubbens bestyrelse
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