
 

Henrik Herold Memorial Cup 2022 

 

Deltagere:     
Medlemmer af Gentlemen’s Club (max 40 
deltagere) 
 
Inddeling af hold:  
Vallensbæk/omegn vs Resten af verdenen 
 
Sted:  
Copenhagen Golf Center  

  
 
Igen i år spiller vi den prestigefyldte HENRIK HEROLD MEMORIAL CUP, som er en match mellem VALLENSBÆK 
og RESTEN AF VERDEN 

 
Der spilles om pokalen som er skænket af, nu bortgået Æresmedlem Henrik Herold.  
Matchen i år foregår i weekenden den 15-16. oktober 2022.  
  
Mødetid er lørdag kl. 7.30. Under morgenmaden vil de 2 Ryder Cup kaptajner; Kim Stougaard og Thomas Sindt 
Nielsen gå i tænkeboks og herefter præsentere hver deres hold. De hold der skal sættes, er for lørdagens 
vedkommende: 3 greensome og 7 best-ball. Om søndagen spiller vi traditionen tro singler i hulspil.  
  
Efter afslutning af lørdagens matcher sammensætter kaptajnerne søndagens matcher som offentliggøres 
umiddelbart efter samt på vores Facebookside. Efter søndagens matcher vil der være frokost i caféen, til alle 
deltagerne. Søndag efter matchen vil pokalen blive overrakt til det vindende hold og en mindre individuel præmie til 
deltagerne på vinderholdet. 
   
Der spilles med 20 mand på hvert hold. 1 match´s starttid er begge dage kl. 08:30 på 1. Tee. 
 

Tilmeld dig via golfbox. Holdkaptajnerne prioriterer de medlemmer der kan spille 
begge dage. Endvidere skal du skrive dit postnummer. Sidste frist for tilmelding er 
2/10 

 
 

For deltagelsen i Herold Cup opkræves der kr. 125,- pr. deltager i matchfee, som betales via mobilepay 70643.  
  
Holdene sammensættes efter de 20 der bor i Vallensbæk eller nærmest – og derfor spiller for VALLENSBÆK, 
medens de 20 resterende spillere spiller for ”RESTEN AF VERDEN”. 
  
Matchformen lørdag er 7 Best Ball og 3 greensomes, om de første 10 point og singler søndag om 20 point. Der 
spilles med fuldt handicap, forstået således at laveste handicap nulstilles og modstanderen har slag på de laveste 
handicapnøgler. Der skal altså 15½ point til for at kunne hæve HEROLD pokalen som sejrherre. 
  
 Mvh Bestyrelsen i CGC Gentlemen’s Club 


