
Deltagere: For at være medlem af skal man som dame være fyldt 50 år og 
som herre 55 år i løbet 2023, samt have handicap på max 54. 

Kontingent: Kontingentet for sommeren 2023 er fastsat til  

Tilmelding: Tilmelding og betaling foregår i Golfbox under klubturneringer. Når betaling 
er registreret hos OT, får man adgang til Old Timers fortrinstider, onsdage 
kl. 8:00-11:00 i Golfbox. 

Ved tilmeldingen skal man vælge, om man ønsker at deltage i 9 hullers eller 
18 hullers turneringen.  

HCP-grupper: Inddelingen sker i 3 grupper:  
 A-rækken: Spillere med handicap fra +8,0 – 27,9 (18 hullers turnering) 
 B-rækken: Spillere med handicap fra 28,0 – 54,0 (18 hullers turnering)  
 C-rækken: Spillere med handicap fra +8,0 – 54,0 (9 hullers turnering) 

 Vi tilstræber at have to lige store rækker for A og B-rækken. Endelige 
handicapgrænser fastsættes inden turneringstarten.  

 Ændrer ens handicap sig i løbet af en måned, rykker man op eller ned ved 
hvert efterfølgende månedsskifte. 

Spilledage:  Den løbende turnering spilles på onsdage. Man skal tilmelde sig de enkelte 
ugeturneringer via Golfbox på spilledagen, senest kl. 17:59. Er dette ikke 
gjort bliver scorekortet IKKE registreret. Programmet for hele sæsonen kan 
ses på OT’s hjemmeside eller på opslagstavlen i gangen. 

Scorekort: Brug altid de maskinudskrevne scorekort fra Golfbox. 
Spillerens scorekort skal være udfyldt korrekt med dato, navn og medlems-
nummer. Antal slag og points skal tydeligt fremgå af scorekortet, samt 
hvem som har været markør med navn og medlemsnummer. Markøren 
skal være gyldigt medlem af Old Timers. Scorekortet skal være 
underskrevet af både spiller og markør. Opfyldes dette ikke er scorekortet 
ugyldigt.  

 Det er i tvivlstilfælde til stor hjælp for turneringsledelsen, at markøren også 
altid skriver sin egen score på scorekortet.  

 De underskrevne scorekort lægges i Old Timers postkasse i gangen ved 
indgangsdøren til klubhuset. 
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Point:  I hver ugeturnering gives henholdsvis 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point til 
de bedste 10 resultater i alle tre rækker. Turneringen i alle 3 rækker er en 
tællende turnering, hvorfor der foretages en regulering af handicappet 
efter hver spillerunde.  

Måneds- 
turnering:  Ved hver månedsafslutning kåres en månedsvinder i alle tre rækker. 

Præmier overrækkes på månedens Vi Ses Dag. 
9 huls- 
turnering:  For alle, der har tilmeldt sig sommerens 9 hullers turnering (C-rækken) 

gælder, at de indleverede ugeresultater tæller med til at blive ”ÅRETS 9-
HULS MESTER”, som kåres ved sæsonafslutningen. Resultater i special-
turneringer og Vi Ses Dage tæller ikke med. 

18 huls- 
turnering:  For alle, der har tilmeldt sig sommerens 18 hullers turnering (A og B-

rækken) gælder, at de indleverede ugeresultater tæller med til at blive 
”ÅRETS OLD TIMER”, som kåres ved sæsonafslutningen. Resultater i 
specialturneringer og Vi Ses Dage tæller ikke med. 

 
Vi Ses Dag: Afholdes den sidste onsdag i måneden med sjovt spil, månedspræmier og 

spisning. Prisen for deltagelse vil fremgå i Golfbox. Spisningen til Vi Ses Dage 
starter altid  

 På  spilles en 9 hullers mixturnering med startlister inden 
spisningen. Turneringsformen vil fremgå i sæsonprogrammet. For at modtage 
præmier kræves det, at man skal være til stede til spisningen.  

 Tilmelding og betaling til Vi Ses Dage sker via Golfbox senest mandagen før 
inden kl. 12. Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. 

Præmier: Ikke afhentede præmier fra turneringerne tilfalder efter 30 dage Old Timers. 

Samtykke: Ved indbetaling af kontingent til Old Timers accepteres samtidig brug af 
mailadresse, telefonnumre og eventuelle fotos til intern brug i Dragør Golfklub. 

 


