
 

Klub 60+. 

Spilleregler / retningslinjer 2019. 
 

1. Klubbens formål er at fremme golfspillet og det sociale samvær i klubben. 

 

2. Styregruppen består af 6 medlemmer. 

 

3. Alle medlemmer af NVG kan optages som medlemmer fra det år, de fylder 60 år. 

 

4. Kontingentet er 350 kr., som betales ved sæsonstart og dækker, fælles frokoster 

og præmier. 

 

5. Der spilles i 3 rækker hver gang, og der er 1. og 2. præmie i hver række, samt 

præmie til ”nærmest hul” på hul N4 eller N6 og hul S9 for både damer og herrer. 

Ved holdspil er der præmier til de 3 bedste hold. Der er ingen individuelle 

præmier ud over hulpræmier. 

 

6. Den ugentlige spilledag er mandag.  

HUSK - Der skal ske tilmelding via GOLFBOX senest lørdag kl. 12.00. De dage, 

der er fælles spisning, er det senest fredag kl. 12. Startlisten vil ligge klar søndag 

kl. 18.00. Første hold slår ud kl. 08.00. 

 

7. Efter runden skal alle scorekort afleveres til matchledelsen. Når sidste hul er 

færdigspillet påføres det aktuelle klokkeslæt på scorekortet. 

 

8. Der er fælles spisning ca. en gang om måneden med overrækkelse af præmier til 

forudgående måneds vindere – se i øvrigt spilleplanen.  

 

9. Gæster kan deltage i klubbens matcher mod betaling af matchfee (40 kr.). Ikke 

medlemmer af NVG betaler greenfee. 

 

10. Styregruppen træffer de beslutninger, som er nødvendige for klubbens trivsel. 

 

11. Klubbens regnskabsår går fra 1. april til 1. november. 

 

12. Regnskabsfremlæggelse, valg af revisor og valg til styregruppen sker i 

forbindelse med sæsonafslutning. 

 

13. Forslag og ideer fra medlemmer er velkomne hele sæsonen. 

 

14. Mobiltelefon skal være slukket under spillet. 

 

15. Klub-60+ har følgende mailadresse:  golf60plus@nvgolf.dk  
Ole Nielsen, mobil nr. 21681033, mail: thoraogole@gmail.com  
Thomas Houe, mobil nr. 24417909, mail: kmthoue@altiboxmail.dk   
Susanne Bager, mobil nr. 60897630, mail: susannebager0@gmail.com  
Gitte Overgaard, mobil nr. 30290196, mail: 27roshage@mvb.net  
Lisbeth Hede, mobil nr. 20801467, mail: lisbeth@hedehuse.dk  
Erik Jespersen, mobil nr. 23720015, mail: golf60plus@nvgolf.dk  
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