
Onsdagspigerne. 

 
Klubbens vedtægter. 
 

1. Generalforsamling: 
Klubbens ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober måned. 

Indvarsling sker til de enkelte medlemmer pr. mail senest 1 måned før med angivelse 

af dagsorden samt annoncering i Vestenvinden. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Der er 2 på valg i lige år og 3 på ulige år. 

Forslag til generalforsamlingen, som ikke må være anonyme, skal være bestyrelsen i 

hænde senest 8 dage før. Der påpeges, at forslagsstilleren selv må gøre bestyrelsen 

opmærksom på, om der ønskes skriftlig afstemning. 

Regnskabsåret er 1. oktober – 30. september. 

Klubbens CVR nummer: 40 87 67 31. 

 

2. Medlemmer: 

Alle kvindelige golfspillere, som er medlem af Lemvig Golfklub, kan blive medlem 

af Onsdagspigernes Klub. Alle kan spille med uanset handicap. Sæsonstart omkring 

1.april. 

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. 

 

3. Prøvespil: 

Ingen prøvespil for tidligere medlemmer. 

 

4. Nye medlemmer: 

2 x prøvespil, distancemedlemmer 4 x prøvespil, prisen fastsættes af bestyrelsen. 

Bekendtgøres i ” Vestenvinden” samt på Onsdagspigernes hjemmeside. Gæstespiller 

betaler samme pris, dog ikke når der spilles venskabsmatch og smykkematch. 

 

5. Klubmatcher: 

Lokalmatch vil blive spillet over 6 runder i maj, juni, juli, august, september og 

oktober. Der spilles stableford over 9 og 18 huller. 

Af de 6 resultater vælges gennemsnittet af de 4 bedste scores. For at være med skal 

man mindst have deltaget i 3 af matcherne. Deltagernes resultat indgår i den senere 

kåring på generalforsamlingen af sæsonens bedste spillere. 

Det fremgår af kalenderen, hvornår der spilles Lokalmatch. 

 

Der spilles almindelig klubmatch hver onsdag formiddag. 

Der spilles i 2 rækker A og B, handicapfordelingen kan være variabel i A og B 

rækken. Ved ulige antal deltagere, bestemme bestyrelsen hvilke rækker der er størst. 

Matchen afsluttes med fælles spisning, hvorefter der er præmieoverrækkelse.  

I tilfælde af dårligt vejr m.m. kan bestyrelsen bestemme, om der skal uddeles vin til 

den vindende spiller af de få spillere, som har fuldført matchen, det gælder både 9 

huller og 18 hullers spillere. 

 

6. Præmier: 



Antallet af præmier i hver række fastsættes på følgende måde: 

Fra 5 til og med 9 spillere: 1. præmie 1 flaske vin. 

Fra 10 til og med 14 spillere: 2 præmie 1 flaske vin. 

Fra 15 til og med 19 spillere: 3. præmie 1 flaske vin. 

Fra 20 til og med 24 spillere: 4. præmie 1 flaske vin. 

Er vinderne af matchen ikke til stede ved præmieoverrækkelsen, går præmien videre 

til den næste i rækken, gældende både for 9 og 18 hullers piger. 

 

7. Birdie: 

For onsdagspigernes vedkommende tildeles den heldige spiller en Birdie uanset om 

det er på hjemme- eller udebane. Det samme gælder for en spiller, som får Hole in 

One. For begge kategoriers vedkommende uddeles ”fuglen” første gang 

vedkommende spiller er til stede i klubben. 

 

8. Smykkematch: 

Smykkematchen spilles de år, der er en sponsor. Den samme spiller kan ikke vinde 2 

år i træk. Dette er gældende for både 9 og 18 huller. 

 

9. Tilmelding og start tider: 

18 huller: Tilmelding foregår ved afleveringen af et udfyldt scorekort mellem kl. 

8.30 og kl. 8.45. Holdsammensætning begynder kl. 8.45. Scorekortene blandes og 

fordeles, der slås ud fra kl. 9.00.  

Banen er lukket fra 8.52 til kl. 11.00. 

Der kan laves gunstart på hul 1, 15, 16, 17 og 18, men med hensynstagen til øvrige 

golfspillere. 

9 huller: Tilmelding foregår ved aflevering af et udfyldt scorekort mellem kl. 9.45 og 

10.00. scorekortene blandes og fordeles, der slås ud fra kl. 10.15. Banen er lukket 

indtil kl. 11.00. 

 

10. Scorekortene skal være korrekt udfyldt med navn, handicaps, dato, underskrifter 

m.m.  

Benyt venligst: ”De 12 bud til hurtigere golfspil.” 

 

Brug venligst ” Golfboxen”, da den udskriver scorekort korrekt, så er der ingen 

tvivlsspørgsmål. 

Der vil altid være en fra bestyrelsen, eller en stedfortræder, til at modtage scorekort. 

 

 

 

 

 

 

 


