
 

NYT FRA OLD TIMERS nr. 14 

16. oktober 2021 

OLD TIMERS Vinterturnering 2021-22 

Sommerturneringen er nu afsluttet, og vi ser frem til sæsonafslutningen 27. oktober, hvor Årets 

Old Timer og 9-hulsmesteren skal fejres. HUSK at tilmelde jer inden fredag 22. oktober kl. 12:00. 

Vi fortsætter naturligvis hurtigt derefter med vinterturneringen. Vintergolfen starter onsdag den 3. 

november, og sidste spilledag bliver onsdag 23. marts 2022. Vi spiller hver onsdag, dog undtagen 

22. og 29. december.  

Vi spiller 9 hullers stableford på for-ni eller bag-ni. Bestemmer klubben at spillet starter på hul 1, 

er det hul 1-9 som tæller. Starter vi på hul 10, er det hul 10-18 som tæller.  

Vi spiller i en dame-række og en herre-række.   

I begge rækker spiller vi OoM til Vinterens Snedronning og Kong Vinter. I hver turnering tildeles 

der 5, 4, 3, 2, 1 point til de fem bedste. Man skal ikke tilmelde sig OoM-turneringerne mere. Ved 

tilmelding til uge-turneringerne bliver man automatisk også tilmeldt OoM-turneringerne. 

HUSK at man fortsat SKAL tilmelde sig de enkelte uge-turneringer. Er man ikke tilmeldt, tæller 

scoren ikke til den samlede vinterturnering.  

HUSK hvis I tilmelder jer og efterfølgende fortryder eller ikke møder op, så meld fra igen. Man kan 

ændre sin tilmelding frem til kl. 15:59 på onsdage. 

SPIL I NOVEMBER (Sommerbane) 

De fire onsdage i november spiller vi på sommerbanen fra teesteder 51/56 til sommergreens. 

Men hvis der i november opstår rimfrost, typisk om morgenen, bliver banen lukket indtil 

rimfrosten er væk, og de berørte tidsbestillinger annulleres af kontoret. OT’s turneringsledelse vil 

løbende vurdere om det får indflydelse på vores turnering.  



De fire turneringer i november er handicaptællende. Man kan allerede nu tilmelde sig 

turneringerne i november i Golfbox. 

SPIL FRA 1. DECEMBER (Vinterbane) 

Spillet på vinterbanen bliver i år noget anderledes end i de foregående år. Som I sikkert har set i 

meddelelser fra Klubben, så skal vi i år spille vinterbanen baglæns. Og samtidig skal vi ikke spille i 

hul, men til en vintertønde. 

At spille banen baglæns betyder, at vi spiller fra et sted i nærheden af den nuværende green til en 

vinter”green” tæt på det samme huls teested. 

De fremtidige vintergreens bliver ikke rigtige greens, som vi kender i dag, men en lille tønde, som 

skal rammes. Når den er ramt, er man i ”hul”. Og man går videre til næste hul.  

Der kommer mere information om spillet på vinterbanen, så snart vi har de endelige regler fra 

klubben. 

Turneringerne på vinterbanen er IKKE handicaptællende. 

SAMMENKOMSTER 

Den 24. november holder vi OT Julemik med banko.  

Den 26. januar 2022 holder vi Nytårs Kaffemik. 

Den 23. februar 2022 holder vi generalforsamling. 

Alle disse dage spiller vi 9 huller i vinterturneringen. 

Den 30. marts 2022 afslutter vi vintersæsonen og fejrer Vinterens Snedronning og Kong Vinter.  

Den fulde plan kan ses på hjemmesiden eller på OT’s opslagstavle. 

Tilmelding til Old Timers Vintergolf skal ske på Golfbox. Vinterturneringen ligger under 

klubturneringer i oktober måned. Prisen for deltagelse er kr. 75,- som indbetales på OT’s 

bankkonto 5325-0000244982.  

FRA RESTAURANTEN 

Vi genoptager vores aftale med restauranten om en frokostmenu for OT’spillere. Prisen vil ligge på 

kr. 50-60.  

Man skal tilmelde sig inden spillet på en liste på opslagstavlen på dagen. Denne ordning starter 3. 

november. 

 
Mange hilsner  
OT udvalget. 


