
 

 

Almindelige Turneringsbetingelser 
Gældende for samtlige klubturneringer i henhold til 
turnerings-program for sæsonen. 
(For åbne turneringer kan gælde særlige betingelser – se altid 
turnerings-betingelserne for den enkelte turnering). 
 

Opslag/info om en kommende turnering opsættes senest 14 
dage før turneringen, på opslagstavlen i klubhuset og i 
Golfbox.  
Bemærk venligst hvornår tilmeldingsfristen udløb. 
Turneringsbetingelserne samt turneringsansvarlige vil fremgå 
af disse opslag, og mere udførlige turneringsbetingelser 
forefindes i en mappe i turneringslokalet. 
Tilmelding og betaling til klubbens turneringer sker via 
golf.dk. Det er selvfølgelig også muligt at få hjælp til 
tilmelding i sekretariatet eller hos den turneringsansvarlige, 
hvis det er nødvendigt.  
 

For at kunne deltage klubbens turneringer skal man skal have 
et EGA-handicap. Har man ikke et EGA-handicap, kan det 
erhverves ved at indlevere tre scorekort, spillet inden for en 
periode på seks uger.  
Scorekortene lægges i en kuvert mærket årsregulering/ 
generhvervelse att. handicapkomiteen og afleveres i 
sekretariatet til viderebehandling. 
 

Ved færre end otte tilmeldte i en turnering afvikles 
turneringen ikke. Dette gælder dog ikke ved 
klubmesterskabskvalifikationen til hulspil.  
 

Startlisten opsættes normalt senest fredag kl. 12.00 før 
turneringen. Oplysninger om starttid kan fås ved henvendelse 
til sekretariatet eller via Golfbox. 
 

TILMELDING TIL EN TURNERING ER BINDENDE.   
Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb refunderes 
turneringsfeen ikke. 

 

 
Efteranmeldelse accepteres ikke i hulspil, klubmesterskaber 
eller turneringer om vandrepokaler. I øvrige turneringer kan 
man evt. skrives på en venteliste, hvorefter 
turneringsledelsen afgør om efteranmeldelsen inden 1. start 
– i tilfælde af afbud eller god plads – kan indplaceres på 
startlisten. 
 

Klubbens hulspilsturneringer afvikles med 7/8 SPH. Dvs. 
spilleren får tildelt antal slag efter det reducerede SPH. Der er 
på opslagstavlen i klubben en omregningstabel, som man kan 
bruge til hulspils-turneringerne.  
 

Udregning af 7/8 SPH: 
Eksempel SPH 14 x 7/8 = 12 SINGLE 
Eksempel: SPH 12 x 7/8 = 11 SPH 20 x 7/8 = 18 (11+18 = 29:2 
= 14.5 som rundes op til 15) FOURSOME 
 

Hvis ikke andet er fastlagt, er reglen for afvikling af hulspils - 
matcher, at den øverst placerede spiller har ansvaret for at 
finde spilletidspunkt inden fristens udløb, alternativt må 

denne spiller trække sig.  
Der vil i forbindelse med vores hulspils - matcher være en 
tidsperiode for hver runde disse datoer skal selvfølgelig 
overholdes og ellers er det den sidste påførte dato for den 
enkelte runde der er afgørende hvis ikke andet er aftalt med 
turneringsledelsen foretages der lodtrækning. Kan spillerne 
ikke blive enige om et spilletidspunkt, skal den ansvarlige 
spiller kontakte turneringsledelsen. 
Denne dekreterer herefter et tidspunkt, der skal overholdes. 
Såfremt en spiller ikke møder op, må spilleren trække sig, og 
møder ingen af spillerne op, træffes afgørelsen ved 
lodtrækning. 
 

Flexmedlemmer/ugedagsmedlemmer kan kun deltage i de 
turneringer, hvor det udtrykkeligt er nævnt i 
turneringsbetingelserne. De deltager på lige fod med 
fuldtidsmedlemmer og betaler derfor kun turneringsfee – 
ikke greenfee.  
I vores åbne turneringer kan flexmedlemmer deltage ved at 
betale turneringsfee samt greenfee. 
 

Spillere skal altid spille efter startlistens spilleorden og 
tidspunkt, med mindre denne ændres af turneringsledelsen. 
Der må aldrig foretages ændringer på startlisten uden 
turneringsledelsens godkendelse. Dette gælder i alle 
klubbens turneringer.  
 

Spilleren skal starte på det tidspunkt, komitéen har fastsat.  
Straf for overtrædelse af regel 6-3a. Hvis spilleren ankommer 
til startstedet, parat til at spille, inden for fem minutter efter 
sin starttid, er straffen for ikke at starte til tiden tab af første 
hul i hulspil eller to strafslag på første hul i slagspil.  Ellers er 
straffen for overtrædelse af denne regel diskvalifikation. 
Ved klubbens almindelige turneringer spilles fra klub-tee: 
Herrer fra gul tee og damer fra rød tee – med mindre andet 
udtrykkeligt er anført i turneringsbetingelserne. 
 

Spillere er selv ansvarlig for, at korrekt EGA-handicap er 
påført scorekortet. 
 

Mobiltelefoner må gerne medtages, det anbefales dog at de 
er slukket eller lydløse under spillet. Brug af elektronisk 
udstyr såsom walkman, iPod, PDA el. lign. under spil i 
klubbens turneringer, er ikke tilladt. 
 

Turneringskomiteen har lavet en lokal regel som tillader 
brugen  
af instrumenter, til afstandsmåling, i alle vores turneringer. 
 
Spillere må på ingen måde lade sig transportere under den 
fastsatte runde, med mindre det er tilladt af 
turneringskomiteen 
 
I tilfælde af lige resultat afgøres placeringer, med mindre 
andet er fastsat, SÅLEDES: 
 

Hulspil: Sudden death playoff 
 

Slagspil: Laveste score (netto) på sidste 36-18-9-6-3-1 
huller. Hvis stadig lige: Lodtrækning 

 

Stableford: Højeste pointscore på sidste 36-18-9-6-3- 1 
huller. Hvis stadig lige: 
Lodtrækning 

 

Start fra forskellige teesteder (gunstart):  
sidste 9-6-3-1  
Hvis stadig lige: Lodtrækning 

AT HUSKE 
Det er altid vigtigt at man lader sig registrere ved 
ankomst. Det sker i turneringslokalet hos turnerings-
ledelsen, 
hvor man samtidig får udleveret sit scorekort, og 
eventuelt får de øvrige informationer om turneringen. 
Evt. afbud på turneringsdagen sker på direkte 
telefonnummer  til turneringsledelsen 39 48 40 05. 

http://www.golf.dk/

