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Ramlerne 
 
 
GC Harekærs Herreklub blev stiftet den 1. august 
2001, og døbt Ramlerne  (hanharer). Der lægges 
specielt vægt på det sociale og i særdeleshed 
golfspillets mangfoldige oplevelser. 
 
 
Regler og turneringsbetingelser 
Bestyrelsen efterlever DGU’s og GCH’s regler. 
Dog kan bestyrelsen beslutte evt. særregler og 
turneringsbetingelser. 
 
Medlemmer der er fyldt 18 år med et handicap på 
maksimalt 54,0 kan deltage i aktiviteter i klubben. 
 
Fra april til oktober, er der turnering hver tirsdag 
fra solopgang til solnedgang. Ramlerne har 
fortrinsret fra kl. 13.00 til 17.00. 
 
Der spilles i fire rækker: 

• A-række: handicap op til 10,4 
• B-række: handicap fra 10,5 til 16,4 
• C-række: handicap fra 16,5 til 20,7 
• D-række: handicap fra 20,8 til 54,0 

 
Turneringsplan og spilleform mv. findes på tavlen 
i Café 19 og på www.harekaer.dk/ramlerne. 
 
I løbet af sæsonen vil der være tre 
præmie/dinner turneringer med gunstart, 
fællespisning og udlevering af præmier, fra de 
afholdte turneringer. 
 
To af præmie/dinner turneringerne afvikles om 
tirsdagen, med gunstart kl. 14.00 og 
afslutningsturneringen afvikles en lørdag med 
gunstart kl. 10.00. 

 
 
 
 
Årets Ramler  
Der spilles om titlen som Årets Ramler , som 
tildeles den spiller med flest point efter 
afslutningsturneringen. 
 
De 20 bedste resultater i hver række tæller og 
der gives point til placering nr. 1 til 7, ud fra 
følgende fordeling (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2). Alle 
deltagere får minimum 1 point. 
 
 
Kontingent 
Der betales pt. 375,00 kr. om året for et 
medlemskab af Ramlerne . 
 
Ved tilmelding efter 1. juni og 1. august,  
reduceres kontingentet til henholdsvis 300,00 og 
225,00 kr. 
 
Betaling sker til konto 4424 – 4869121797. 
 
 
Tur til Sverige 
Der bliver arrangeret en tur til Sverige primo 
september. Kontakt Arild Carelius (29476498) for 
mere information eller følg med på tavlen i Café 
19 eller på www.harekaer.dk/ramlerne. 
 
 
 
Ramler  bestyrelse 
OverRamler: John Dybdal (104), 23278942 
UnderRamler: Flemming Guldborg (183), 21664320 
Finans- og MatchRamler: Willy Nielsen (391), 23328325 
BestyrelsesRamler: Erik Hansen (115), 28966060 
BestyrelsesRamler: Hasse Greiner (1724), 71940283 
 


