
Turneringsplan 2019 – til din opslagstavle 
 

Kære golfspiller i Værløse Golfklub! 

 

Klubbens turneringsudvalg inviterer til en række turneringer i løbet af sæsonen, både 

løbende turneringer og de mere traditionelle søndagsarrangementer, og naturligvis 

klubmesterskaber. Vi håber at se rigtig mange – og derfor får du allerede nu denne seddel 

til opslagstavlen, så du kan planlægge din golfsæson.  

 

Tilmelding til de enkelte turneringer åbner senest 1 måned før de afvikles – men krydset i 

din kalender kan sættes allerede nu!  

 

I år laver vi en ”Order of Merit” for deltagere i klubturneringer, og jo flere du deltager i, jo 

større er chancen for, at det er dig, der ligger nummer 1, når vi holder afslutningsturnering 

i oktober.  
 

Måned Turnering Format Vigtig info 

Løbende    

Hulspil Løbende single 
hulspilsturnering for både 
damer og herrer 

7/8 spillehcp I år vil vi gerne have damerne 
med også! – så husk tilmelding 

Parturnering Løbende parturnering (par 
er en dame- og en 
herrespiller) 

Greensome/Stableford  
 

Alle deltagere er inviteret til 
mini-parturnering den 22.9, 
hvor finalen spilles. 

    

14. april 
(søndag) 

Åbningsturnering – start kl. 
9.00 

Stableford  Vindere fra 2018 starter på hul 
1 – og vejret plejer at arte sig. 

12. maj (søndag) Forårsturnering – start kl. 
9.00 

Stableford  Vi sørger for godt vejr! 

10. juni 
(2. pinsedag 
mandag) 

Pinseturnering: 2-
Generationsturnering og 
par turnering – start kl. 9.00 

Foursome I begge turneringer må VGK 
spilleren invitere en medspiller 
fra en anden klub (dog ikke et 
krav), og der er morgenmad.  

24. juni 
(mandag) 

Drop In – prebookede tider 
fra 15.50 til 17.00. 

Slagspil/stableford – 
løbende start 

Tilmelding senest 48 timer før 
og der laves startliste ud fra de 
tilmeldtes ønsker om spilletid i 
det tidsrum, der er 
forhåndsbooket (1-1½ time).  

22. juli (mandag) Drop In – prebookede tider 
fra 15.50 til 17.00 

Slagspil/stableford – 
løbende start 

Som den 24. juni. 

10. august 
(lørdag) 

Sommerturnering Info kommer i golfbox  Løbende start 

31. august – 
1. september 
(weekend) 

Klubmesterskaber og 
rækkemesterskaber 
slagspil 

Slagspil Løbende start fra hul 1. Vi 
håber at se mange! 

21.-22. 
september  
(weekend) 

Klubmesterskaber hulspil – 
semi og finale 

Hulspil Samme weekend afholder vi 
finaler for de løbende 
turneringer. 

6. oktober 
(søndag) 

Afslutning – start kl. 9.30 Holdturnering Mon ikke der kommer lidt 
overraskelser her?! 

 

Mange golf-hilsner 

Turneringsudvalget 

 


