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Tirsdagsklubben 2018 

Generelle bestemmelser 
 

Formål Tirsdagsklubben danner rammen om et socialt samvær, hvor der hver 
tirsdag spilles en runde golf. Det sociale samvær optimeres ved et fællesskab 
omkring spisning, den årlige udflugt, samt hvad den siddende bestyrelse 
beslutter at tilbyde. Tirsdagsklubbens medlemmer har mulighed for at 
kvalificere sig til deltagelse i Thyder Cup. 

Hvem kan deltage? Alle mandlige medlemmer af Nordvestjysk Golfklub (dog ikke juniorer). 

Hvordan deltager man? Man tilmelder sig via Golfbox. 
Se mere i afsnittet ”Tilmelding via Golfbox” 

Hvornår? Sæsonen starter tirsdag den 3. april og slutter lørdag den 13. oktober. 
Der er reserveret starttider på ugens starthul alle tirsdage i sæsonen fra kl. 
13.30 til kl. 16.30.  Ikke benyttede tider frigives til Greenfee spillere og 
klubbens øvrige medlemmer. Ændrede tider kan forekomme. 

Hvad koster det? Medlemsskab af tirsdagsklubben koster 190 kr. for 2018, og spisningen 
koster 60 kr. pr. gang. 
Der kan være ændrede priser ved særlige arrangementer. 

Spilleform Der spilles stableford. Bestyrelsen kan dog lejlighedsvis beslutte en anden 
spilleform. 

Konkurrencer  De 2 bedste runder i en måned er tællende til månedspræmierne. 
Fra 1. april til 1. september tæller disse også til Thyder Cup 

 Eclectic score. Se beskrivelse nederst. 

 Andre konkurrencer kan forekomme. 

 Deltagelse i konkurrencer forudsætter spisning. 

Vedr. scorekort  Alle skal aflevere scorekort, når runden er afsluttet. 

 Turneringschefen registrerer og indberetter som hovedregel alle 
scorekort – også No Return. 

 En tællende runde er 18 huller – dog ikke i april, september og 
oktober måned, hvor kun de første 9 spillede huller er tællende. 

Løbende registrering af score 
under runden. 

Som noget nyt vil vi åbne mulighed for at registrere score via mobiltelefonen 
løbende under runden. Muligheden åbnes forsøgsvis i april og maj måned, 
hvorefter vi vil vurdere om muligheden skal gøres permanent. Vær 
opmærksom på der stadig skal afleveres scorekort selv om man benytter 
denne mulighed. 
Læs evt. mere her: https://www.golf.dk/nyhed/nu-kan-du-indtaste-din-
egen-livescore-p%C3%A5-telefonen 

Særlige arrangementer 3. april. Åbningsmatch. Alle skal være inde kl. 18:00 hvor der serveres gule 
ærter. 
18. August. Sommerudflugt til Sebber kloster. Nærmere information senere. 
13. oktober. Afslutningsmatch med gunstart. Efterfølgende "Oktober Fest" 
mit Sweinhaxen, Sauerkraut og kartoffelmos - tilbehør rødbeder og sennep 

https://www.golf.dk/nyhed/nu-kan-du-indtaste-din-egen-livescore-p%C3%A5-telefonen
https://www.golf.dk/nyhed/nu-kan-du-indtaste-din-egen-livescore-p%C3%A5-telefonen
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Tilmelding i Golfbox 
 

Hvor i Golfbox? Under ”klubturnering” - og derefter tirsdagsklubben den pågældende dato. 
Tirsdagsklubbens turneringer i Golfbox kan også findes her 

Hvornår slutter tilmeldingen? Om mandagen kl. 18.00. 

Hvem spiller sammen? Programmet i Golfbox vil sammensætte holdene ud fra forudsætninger, som 
vi indtaster. Som udgangspunkt anvendes tilfældighedsprincipper. 

Hvor og hvornår kan jeg se, 
hvornår jeg skal spille? 

Senest kl. 20.00 mandag aften vil du modtage en besked i din mailboks. Det 
fungerer i øvrigt nøjagtig, som når du tilmelder dig klubbens øvrige matcher! 

Vedr. spisning Når du tilmelder dig til at spille, har du automatisk tilmeldt dig til spisningen. 
Spisning starter normalt kl. 18.30 

Kan jeg framelde mig 
spisningen? 

Ja! Holdlisten vil ligge i klubhuset fra kl. ca. 13.00, og på den sletter man sig 
til spisningen. Husk at deltagelse i konkurrencer forudsætter spisning. 

Vedr. medlemmer, der kører 
sammen. 

De vil blive sat på hold, som starter tæt på hinanden. Vi vil før sæsonen 
begynde at indsamle oplysninger om, hvilke medlemmer, der kører 
sammen. 

Hvornår kan du slå ud? Alle medlemmer skal oplyse om, hvornår de tidligst kan slå ud! Oplysninger 
vil blive indsamlet før sæsonstart. 

Jeg glemmer at tilmelde mig – 
eller jeg ved først efter 
tilmeldingsfristen, at jeg kan 
spille? 

Man møder op i klubben og skriver sig på holdlisten ved første ledige tid. 
OBS! Tjek og bestil via golfbox hvis du tager en ny tid i brug. 
Skriv også om du spiser med eller ej. 

Scorekort. Man skal selv udskrive scorekort. 

Specielle hensyn en bestemt 
tirsdag? 

Du henvender dig til turneringsledelsen for den pågældende tirsdag. 

Præcisering 7. maj 2018 vedr. krav om spisning: 
For at deltage i følgende konkurrencer er der krav om spisning. 
Registrering af Stableford point til månedskonkurrencer i A-, B- og C-rækkerne 
Nærmest hul konkurrencer. 
Hvis ikke du ønsker at spise skal du framelde dig inden du slår ud. 
Hvis du har meldt fra til spisning, så undlad at registrere på Nærmest hul sedler. 
 
Følgende kræver ikke spisning 
Registrering af scoren på dagens turnering. Inkl. regulering af handicap 
Deltagelse i holdkonkurrencer. 
Deltagelse i de 2 eclectic konkurrencer (Læs nærmere nederst) 
Registrering af kvalifikations point til Thyder Cup 

Bestyrelse 2018 
 

Chefformand Bjarne Schultz ingerogbjarne@mail.dk 5132 6331 

Økonomichef Erik Bøge Larsen ebl@adslhome.dk 6021 1225 

Turneringschef Erling Sørensen erling@aceit.dk 2161 5139 

Indkøbschef Willy Kortegaard Jensen willythisted@live.dk 5128 5250 

Køkkenchef Henning Pedersen thybonit@gmail.com 2323 9541 

Restaurantchef Vagn Borggaard Nielsen vagnbn@mail.dk 2298 2552 

https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/customer/114/schedule/2018/8911
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Beskrivelse af Eclectic score 
 

En Eclectic1 score bliver opbygget over et antal turneringer gennem sæsonen, og er udtryk for en fiktiv 

drømmerunde, eller ”Den ultimative golfrunde” 

Tænk bare hvis man kunne tage den absolut bedste score man har lavet gennem hele sæsonen på hvert hul 

med sig, og registrere på et og samme scorekort - Det er faktisk lige præcis det man gør i en Eclectic score. 

Har du f.eks. én gang i løbet af sæsonen lavet en Eagle på Nord 7, er det denne som er tællende for Nord 7 

på din Eclectic score. (Med mindre selvfølgelig du laver en Albatros eller en HIO på hullet en anden dag  ) 

Sådan gør man på alle 18 huller, tager sæsonens bedste score fra hvert hul, og lader denne være tællende. 

Til sidst kan den opnåede Eclectic score være sammensat af hulscores fra mange forskellige 

spilledage/turneringer. 

Eclectic score kan opgøres på mange forskellige måder. Som bruttoslag, som nettoslag, som stableford 

point med fuldt eller delvist tildelt handicap osv. 

Vi har i sæsonen 2018 valgt at køre 2 sideløbende Eclectic scores, som alle deltager i på lige fod. 

1. Scoren opgøres i Stableford point med fuldt medregnet handicap 

2. Scoren opgøres i bruttoslag 

For at scores kan være sammenlignelige hen over sæsonen, tæller kun scores fra vores egen bane, og kun 

scores lavet fra Tee 56. Bestyrelsen kan vælge at udelukke enkelte huller fra den samlede score, hvis disse 

ændrer karakter i løbet af sæsonen. 

Samme score tæller i begge Eclectic opgørelser. 

 Hvis du f.eks. har HCP 13,7 og laver par på hul Nord 2, bliver du noteret for 4 slag til Eclectic brutto 

scoren, og 3 point til Eclectic stableford scoren. 

 Har du HCP 23,7 og laver par på hul Nord 2, bliver du noteret for 4 slag til Eclectic brutto scoren, og 

4 point til Eclectic stableford scoren. 

 Har du HCP 33,7, laver par på hul Nord 2 noteres stadig 4 slag til brutto scoren, men her 5 point til 

Stableford scoren. 

 

Præcisering 7. maj 2018 vedr. Eclectic 

Af tekniske årsager registreres Stableford point kun i lige uger, Bruttoscores kun i ulige uger. 

Afgørelser: 1. Flest registrerede runder, 2. Laveste handicap, 3. Lodtrækning 

                                                           
1 Begrebet eclectic stammer fra græsk filosofi, og betyder at samle fra flere kilder, men benyttes i dag også 

indenfor golf som udtryk for en score sammensat fra flere runder eller turneringer. 

 


