
HERREDAGEN OVER ALLE HERREDAGE 
 

 
ÅLESTANGEREN 2020 

 

PROGRAM 
 

Dato Fredag den 21. august 2020 

Sted HimmerLand, Lars Larsens Vej 1, Gatten, 9640 Farsø 

Kl. 08.30 Morgenmad 

Kl. 09.00 Udlevering af scorekort til medlemmerne 

Kl. 09.30 Generalforsamling. Herunder optagelse af nye stangere, hvor de bliver 

præsenteret sammen med deres indskud: ”En hel flaske sprut” 

Kl. 10.00 Sweepstake med åben auktion – ingen forkøbsret – der bydes i 

mindste fold af kr. 100,00. 

Ca. 10% af puljen fratrækkes til matchpræmier. Sweepstakens 

præmiefordeling er henholdsvis: 30% - 25% - 20% - 12,5% - 7,5% og 5% 

Kl. 12.00 Frokost 

Kl. 13.00 Gunstart på New Course 

PRÆCIS kl. 21.00 Friskfanget smørstegte limfjordsål med hjemmelavet tyttebær- og 

agurkesalat. Reserverede pladser, jf. ophængt bordplan med 

holdnumre. 

Ca. kl. 22.00 Præmieoverrækkelse (Præmiesum DDK 25 – 30.000,-) 

Ca. kl. 22.30 Kaffe, hvor de dygtige (og heldige) vindere af sweepstaken – 

traditionen tro – forventes at give en lille én til kaffen. 

Ca. kl. 23.00 Hyggelig samvær med Meyer og hvad nu stangere og gæster ellers 

kan finde på af diverse spil. 

Ca. kl. ?? Go’nat og på gensyn i 2021 
 

TURNERINGSFEE 
 Medlemmer kr. 850,00 - Gæster kr. 1.150,00 - I alt kr. 2.000,00. Pris er inkl. mad og greenfee 

 

TILMELDING 
Kun tilmelding parvis. Tilmelding gælder først, når betaling er registreret. Tilmelding skal foregå via 

Golfbox. Betaling via kontooverførsel (se nedenfor) 

 

Der er åbnet for tilmelding. Sidste frist for tilmelding er 16. august kl. 12.00.  

 

BETALING 
Skal ske til kontonummer: 9174 2860213624 

Er betaling ikke modtaget senest 16. august bringes dit medlemskab til ophør uden yderligere 

varsel. Generhvervelse af medlemskab herefter kræver nyt indskud i form af ”En hel flaske sprut”. 
 

 

 



TURNERINGSBETINGELSER 
 

Restriktioner: Turneringen er kun åben for medlemmer af Ålestangerne og deres 

gæster. Proer kan IKKE deltage. Ålestangerne skal være aktive 

medlemmer af Himmerland Golf Klub samt være i besiddelse af EGA 

handicap. Gæster skal være aktive medlemmer af deres respektive 

klubber og ligeledes være i besiddelse af EGA handicap. Alder på 

spilledagen min. 35 år. 

Spillehandicap: Der spilles fra fuldt spillehandicap, dog max. SPH på 35 

Turneringsform: Stableford holdturnering. Medlem og gæst danner hold. De er de to 

spilleres sammenlagte point, der tæller som holdets resultat. 

Rækker: Der spilles i én række 

Bane: Himmerland New Course i henhold til Ålestangernes love. 

Regler: The Royal and Ancient Golf Club of Sct. Andrew´s regler samt HiGK’s 

lokale regler og bestemmelser 

Tee: Der spilles fra tee 56. 

Lige score: Ved lige score er det laveste sammenlagte handicap der vinder. 

Skulle holdturneringen stadig være lige, spilles der en sudden death 

puttingturnering, scratch – slagspil, med start ved putting greenens 1. 

hul. Teestedet fastsættes af formanden. Begge holdets spillere skal 

putte på hver hul. 

Sweepstaken: Ved lige score deles sweepstaken. Af praktiske årsager, SKAL 

afregning af købte hold ske i kontanter.  

Præmier: Der er præmier til de 11 bedste hold samt individuelle præmier til de 

6 bedste herrer, der ikke modtager holdpræmie. Der spilles nærmest 

flaget på alle par 3 huller i én række, og bolden skal være på 

green. 

Sygdom: I tilfælde af sygdom udgår holdet. I tilfælde af en gæsts sygdom på 

et så sent tidspunkt, at Ålestangeren ikke har mulighed for at finde 

en ny makker, har Ålestangeren ret til at finde en makker, der er 

medlem af Himmerland Golf Klub, og dermed deltage i turneringen. 

Holdet kan ikke vinde præmier i holdturneringen, ligesom gæsten 

ikke kan vinde præmie i den individuelle række. Ålestangeren kan 

dermed godt vinde præmie i den individuelle række. 

Turneringsledelse: Turneringen håndteres via Golfbox’ turneringsmodul af Himmerland 

Golf Klubs turneringsledelse. 

 

SPØRGSMÅL 
Eventuelle spørgsmål til arrangementet bedes rettet til Finn Veggerby på mobil 40416311. 

 

VEL MØDT! 

TURNERINGSLEDELSEN 
 Erik Funder & Finn Veggerby 

 

 

Se mere om turneringsbane og faciliteter på www.himmerland.eu 

http://www.himmerland.eu/

