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                      Gentlemen’s Club 
 
 
Hvad er Gentlemen’s Club? 
Gentlemen’s Club er det hyggelige samlingssted for den aktive mandlige golfspiller i CGC GC, uanset 
hvilket spille-hcp. man har. Kammeratskabet, golfspillet og det sociale samvær er i højsædet, og 
Gentlemen’s Club er stedet, hvor du møder nye venner som du fremover kan nyde mange timers god 
golf med.  
 
Informering om aktiviteter: 
Du finder meget mere om Gentlemens Club her:  
Hjemmesiden:  http://cgc.dk/klub-i-klub/gentlemens-club 
Facebook:  https://www.facebook.com/groups/2111977905687097 
 
Desuden anvender vi flittigt mail og golfbox 
Opslagstavlen i mellemgangen anvendes ikke længere. 
 
Introdag for nye og gamle medlemmer 31.3 
Vi indleder sæsonen med en introdag for nye og gamle medlemmer af Gentlemen’s Club, torsdag den 
31.3, hvor der spilles 9 hullers hyggegolf på Intermediate banen Herefter giver bestyrelsen en øl/vand 
samt orientering om alle aktiviteterne i Gentlemen’s Club. (se i øvrigt vedlagte program). 
 
Åbningsmatch 7.4 
Sæsonen åbnes sædvanen tro med Åbningsmatchen (over 9 huller) torsdag den 7.4.  
Spilformatet vil variere. Bestyrelsen ryster posen og finder på noget utraditionelt. 
Efter matchen er der spisning og aktiviteter i CGC caféen, samt præmieoverrækkelse. 
Åbningsmatch og hyggematcher spilles altid i 2 lige store rækker. 
 
Åben herredag 2.6 
Gentlemen’s Club’s store matchdag er "Åben herredag", hvor vi også inviterer spillere fra andre klub-
ber. Den afvikles torsdag den 2.6. Vores sponsorer sørger for et meget flot præmiebord. Vi starter 
med morgenmad, herefter gunstart efterfulgt af en stor buffet og præmier. Reservér hele dagen, så du 
kan deltage i dette store arrangement. 
 
Klubmesterskab, den løbende torsdagsturnering 
Vi starter den løbende turnering den 21.4. I år er slutspillet afskaffet. 

• Der spilles Stableford i alle rækker, for at undgå, at runderne bliver for lange. 

• Du optjener point, svarende til dine scorede Stableford point. 

• Dine 11 bedste runder af maksimalt 17, tæller i mesterskabet. 

• Der spilles i 3 rækker, A, B og C.  

• Inddeling af grupperne foretages når vi kender antal medlemmer og deres handicap. Grupper-
ne vil blive opdelt, så vi tilsikrer fair konkurrence i alle grupperne.  

• Man spiller i samme række gennem hele sæsonen. 

• Der er 17 runder i år 

• Scores for alle rækker offentliggøres på Golfbox. 

• Den samlede stilling opdateres på hjemmesiden. 

• I tilfælde af lige efter 17 runder, er det laveste hcp inden sidste runde der vinder. 

• Præmierne for torsdagsrunderne, udleveres ved de efterfølgende hyggematcher.  
(Hyggematcher afvikles på samme måde som åbningsmatchen) 

http://cgc.dk/klub-i-klub/gentlemens-club
https://www.facebook.com/groups/2111977905687097
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Superrunden sponseret af ’vacant’ 
Din bedste Stableford score pr. hul, henover sæsonen, summeres automatisk op til ’superrunden’. De 
runder der er markeret som superrunde i matchprogrammet tælles automatisk med. Man spiller i 
samme A+B+C rækker, som i den løbende turnering. Efter sidste superrunde, findes vinderen efter 
følgende orden:  

• Flest Stableford point (sum af højeste opnåede point på hver af de 18 huller) 

• Laveste handicap inden sidste runde 

• Laveste sum bag 9 

• Laveste sum bag 6 

• Laveste sum bag 3. 
 

Superrundens sponsor overrækker præmier til hver række ved sæsonafslutning. 
Stilling opdateres løbende på hjemmesiden. 
 
Henrik Herold Memorial Cup  
Den tilbagevendende Henrik Herold Memorial Cup bliver sædvanen tro afviklet som "Ryder-cup" over 
2 dage. Der sættes 2 hold på baggrund af de tilmeldtes postnr. (Vallensbæk mod ”resten af verden”). 
Tilmeldingen lukker ved 40 deltagere, hvorefter der laves venteliste. Bestyrelsen vil prioritere dem der 
kan spille begge dage. 
Lørdagen vil blive afviklet med 10 hold som 3 greensome og 7 bestball. 
Søndagen vil blive afviklet som singler. Afsæt allerede nu weekenden 15.-16.10 
 
Tur til fremmed bane  
Vores tur til fremmed bane bliver d. 11.6 
Benyt denne enestående mulighed for hygge, socialt samvær og fantastisk golf. Sæt kryds i 
kalenderen allerede nu. 
 
Kontingent  
Betaling for sæsonen udgør DKK 500,00. 
  
Hvordan bliver jeg medlem af Gentlemen’s Club? 
Kontingentet for hele sæsonen på DKK. 500,00. indbetales på konto 2277 8979 406 089 i Nordea eller 
via Mobilepay nr. 70643, med tydelig angivelse af medlemsnummer og navn. 
 
OBS: Vær opmærksom på at man ikke kan deltage i CGC Gentlemen’s Club aktiviteter og ej heller 
kan bestille tider om torsdagen mellem 14.00 og 17.30, hvis man ikke er medlem af CGC Gentlemen’s 
Club. 
 
Mere OBS: Meld dig ind i god tid, da der er reaktionstid fra vi ser dig i ’banken’ til golfbox kender dig 
som Gentleman medlem. 
 
Du kan blive sponsor.  
Kontakt Flemming Klein flemming.klein@gmail.com eller Kim Stougaard kimstougaard@gmail.com 
 
 
Vel mødt i Gentlemens Club 2022 


