
 

 

Kære Smørblomster, 

Som I alle ved er der indført nyt handicapsystem 1. januar 2021, og det giver os lidt udfordringer i forhold til 
vores vedtægter se: 

 
§ 3 - Medlemskab 
Alle kvindelige medlemmer af Smørum Golfklub, der er fyldt 18 år og har et officielt handicapindeks på 54 kan optages 
som medlemmer. Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresser. 
 

Et kort resume vedr. de ændringer som har betydning for vores lille forening: 
 

• Alle golfspillere kan nu max. have et handicap på 54. 
 

• Reglen om, at når man har spillet sig ned til et handicap 36 bortfalder, alle kan nu reguleres op til 54. 
 

• I Smørum GK har man valgt, at man max. kan have en handicap på: 
 

Max. handicap på 48 for at spille 18 huller 

Max. handicap på 52 for at spille   9 huller 

 Det betyder f.eks. at hvis et medlem har et 18 huls medlemskab, men spiller sig til en nyt  
handicap på 49. Så må medlemmet ikke må spille 18 huller før de har spillet sig til et nyt handicap på 
max. 48 på 9 huls eller Intermedia banen. 
For 9 huls medlemmerne er grænsen 52, så igen hvis et medlem spiller sig til en nyt handicap på 53. 
Så må medlemmet ikke må spille 9 huller før de har spillet sig til et nyt handicap på max. 52 på 
Intermedia banen. 
 

Bestyrelsen foreslår derfor, at vi ændrer krav til handicap for at kunne blive medlem af Smørblomsterne til 
max. handicap 48. 
 
Grunden til at vælge max. 48 er, at det er kravet for at spille 18 huller. Og det vil give nye golfere som spiller 
9 huller en margin i forhold til handicap regulering. Man kunne ellers forstille sig, at en ny golfer melder sig 
ind i Smørblomsterne med et handicap på 52 og efter et par handicap regulerende matcher mister retten til 
at spille 9 huls banen. 
 
Vi gør opmærksom på, at er man i dag medlem af Smørblomsterne og har et handicap som er større end 48 
mister man ikke sit medlemskab af Smørblomsterne. Det vil heller ikke gælde for fremtidige medlemmer 
som melder sig ind og på indmeldelsestidspunkt har et handicap på max 48. Blot gør vi opmærksom på at 
Smørblomsterne aldrig kan være ansvarlige for om et medlem må spille på 9 og 18 huls banen. 
 
Vi er i bestyrelsen opmærksomme på, at dette er en vedtægtsændring hvilket normalt kræver beslutning på 
generalforsamlingen, men bestyrelsen ser det som en teknikalitet i forhold til de nye handicap regler og 
beder derfor medlemmerne om at denne ændring kan udføres uden generalforsamlingens beslutning. 
Dette for at sikre at vi ikke får nye medlemmer som melder sig ind med et handicap som giver os 
udfordringer og en evt. dårlig oplevelse for det nye medlem. 
 
Vi har derfor d.d. på www.smørblomsterne.dk ændret §3 – officielt handicapindeks på 48.  
 
Vi beder dig kontakte bestyrelsen, hvis du ikke er enig i ovennævnte ændring eller har spørgsmål til 
ovenstående. 
 
 

De bedste hilsner 
 
 
Bestyrelsen 

http://www.smørblomsterne.dk/

