
 

 
 

Nyt fra Seniorklubben i Møn Golfklub marts 2023 
 

Kære Senior i Møn Golfklub. 

Den lange, grønne, vinter er ved at være forbi, og forude venter mange gode timer 

og stunder på golfbanen i godt selskab med andre Seniorer. 

Er du for længst fyldt 50 år, eller fylder du 50 år i 2023, er du meget velkommen til 

at deltage i Seniorklubben. I Seniorklubben er der et dejligt socialt samvær, hvor vi 

er seriøse, men samtidigt har det sjovt og hyggeligt. 

Dig, der har deltaget i tidligere år, regner vi selvfølgelig med at se igen. Kender du 

nogen, der opfylder ovenstående ”krav” om alder, der endnu ikke deltager i 

Seniorklubben, den eller de personer opfordres du til at tage med om mandagen. 

Seniorklubbens forårsturnering starter den 3. april 2023 klokken 09:00. Mødetid 

senest 08:45.  

Der er tilmelding via Golfbox, senest søndag før spilledag klokken 10:00. Startliste 

udsendes som hovedregel i løbet af søndagen.   

Turneringen spilles over 10 mandage, og der er dagspræmier hver gang. Den 

samlede turnering består af en stableford turnering, hvor det er de 5 bedste 

resultater i løbet af de 10 runder som er tællende, og en eclectic turnering hvor det 

laveste antal slag for hvert hul i løbet af de 10 runder er gældende. 

Turneringen spilles i 3 rækker for 18 huller og 1 række for 9 huller. 

Hcp-inddeling af 18 hullers rækkerne foretages ved turneringsstart, så der bliver ca. 

lige mange i hver række. Når man er sat i en række, spiller man hele turneringens 10 

runder i denne række, uanset om hcp. under turneringen bevæger sig op eller ned, 

ligesom man også bliver i den Order of merit række man er startet i. Der spilles 

stableford med fuldt hcp. 

Efter sidste runde i turneringen holder vi afslutning, hvor vi spiser sammen og kårer 
vinderne af den samlede stableford- og eclectic turnering i alle 4 rækker. 



 

 
 

 
 
Betaling: 
Det koster kr. 20,- pr. gang at spille med. Betaling kan foregå ved at betale kontant 
eller med Mobilepay. Der kan betales pr. gang eller der kan købes et 10 turs kort for 
kr. 200,-.  Vi ser helst at man anvender Mobilepay. 
Alle penge der kommer ind, går til præmier. Er der overskud anvendes dette som 
tilskud ved afslutningerne. 
 
 
Vigtige datoer 2023: 
 
03.04. Forårsturneringen starter.  
 

Herefter er datoerne 17.04. – 24.04. – 01.05. – 08.05, - 15.05. – 22.05. – 05.06. – 
12.06. – 19.06. 
 
04.05. Venskabsmatch med Falster Golfklub. Alle kan være med, der spilles i 3 
rækker. Der spilles på Møns golfbane. 
 
19.06. Afslutning på forårsturneringen 
 
07.08. Sensommerturneringen starter 
 
20.08. – 24.08. Seniortur til Benniksgård Golf ved Flensborg Fjord. 
 
23.10. Afslutning på Sensommerturneringen. 
 

Vi glæder os til at se rigtig mange deltage i Seniorklubben. 
 

Venlig hilsen 
Vagn Jensen tlf. 28 68 37 87 mail: niljen@email.dk 

Lasse Nielsen tlf. 40 17 28 21mail: lasse175@gmail.com 
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