
                        
 

  

Generelle turneringsbetingelser 2019 

Midtsjællands Golf Klub. 

 

 

1.  Regler 

Alle klubturneringer i Midtsjællands Golfklub spilles efter de til enhver tid gældende ”Golfreglerne” 

fastsat af Royal & Ancient, og de til enhver tid for banen gældende lokale regler.  

Hvor intet er nævnt i ”Generelle turneringsbetingelser i Midtsjællands Golfklub”, henvises til 

”Golfreglerne”.  

Generelle bestemmelser 

Turneringsudvalget er øverste myndighed i spørgsmål vedrørende klubbens turneringer.  

Turneringsudvalget fastsætter særlige turneringsbetingelser for den enkelte klubturnering, som til enhver 

tid erstatter de ”Generelle turneringsbetingelser i Midtsjællands Golfklub”.  

Turneringsudvalget udpeger til hver turnering et antal turneringsafviklere, hvoraf den ene udpeges som 

overordnet ansvarlig leder for turneringens afvikling.  

Turneringslederen er bemyndiget til at træffe afgørelser på turneringsudvalgets vegne. Turneringslederen 

fungerer som turneringens dommer, medmindre en anden dommer er udpeget, og træffer alene og 

endeligt alle afgørelser i spørgsmål om regler og betingelser, herunder forståelse og anvendelse af 

turneringens turneringsbetingelser.  

 

2.  Tilmelding  

Der åbnes op for tilmelding senest 6 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber 3 

døgn før turneringsstart, medmindre andet er nævnt i betingelserne for den enkelte turnering. Tilmelding 

sker ved at følge de angivne betingelser defineret i GolfBox.  

Kun turneringsledelsen kan acceptere tilmeldinger, der afviger fra ovennævnte krav samt fra 

betingelserne for den enkelte turnering.  

 

 

 



                        
 

3.  Eftertilmelding 
 

Startlisten udfærdiges på grundlag af de rettidige tilmeldinger.  

Hvis antallet af rettidigt tilmeldte spillere overstiger det i turneringsbetingelserne, fastsatte deltagerantal, 

oprettes reserveliste i handicap rækkefølge i hver række. I tilfælde af afbud til turneringen suppleres 

startlisten med spillere fra denne reserveliste. 

Det ved tilmeldingsfristens udløb registrerede handicap er gældende. 

 

Tilmeldinger modtaget efter tilmeldingsfristens udløb kan accepteres, og spillernavne noteres på 

reserveliste i kronologisk rækkefølge efter de rettidigt tilmeldte. 

 

En rettidig tilmelding må dog aldrig vige for den sene tilmelding. Dette indebærer, at en for sent tilmeldt 

spiller først, kan tilbydes plads, når muligheden for supplering blandt rettidigt tilmeldte spillere er udtømt, 

og det er praktisk muligt. 

 

4.  Deltagerbegrænsning  

Deltagelse i klubbens officielle tællende turneringer er åben for spillere med golfhandicapstatus EGA 

Handicap.  

Turneringer i Midtsjællands Golfklub er, som udgangspunkt, åbne turneringer. Turneringsudvalget kan 

vælge at udpege enkelte turneringer som lukkede for andre end klubbens medlemmer. 

I åbne klubturneringer kan aktive medlemmer af andre golfklubber under DGU deltage. Ved overtegning 

anvendes ”først til mølle” princippet fælles for både gæster og medlemmer. Medlemmer fra andre lande 

kan deltage efter dispensation fra turneringsledelsen. 

I klubturneringer fremgår handicapbegrænsningen i turneringsbetingelserne den enkelte turnering.  

 

5.  Præmierækker  

Det står turneringsledelsen frit for at opdele deltagere i præmierækker på baggrund af handicap, alder 

og/eller køn. Turneringsledelsen kan ligeledes frit ændre de annoncerede præmierækker i turneringens 

betingelser, idet der tilstræbes at skabe rækker med lige mange deltagere i hver.  

 

6.  Afbud  

Afbud skal meddeles så hurtigt som muligt direkte til turneringsledelsen.  

Tilmeldte spillere, der uden afbud udebliver fra turneringer, giver 2 spilledages karantæne fra 

efterfølgende klubturneringer hvori man opfylder betingelserne for deltagelse.  



                        
 

7.  Aflysning af turnering  

En turnering kan aflyses ved utilstrækkelig antal tilmeldte, eller hvis turneringen  på grund af banens 

tilstand eller vejret, ikke lader sig afvikle.  

Meddelelse om aflysning af en turnering sker via GolfBox, opslag i klubben samt ved personlig orientering 

til tilmeldte deltagere.  

 

8.  Startliste  

Startliste offentliggøres i GolfBox og opslås i klubben senest dagen før start.  

 

9.  Indskrivning & Turneringsfee  

Senest 30 min. før spillerens starttid, skal spilleren have indskrevet sig til matchledelsen og afhentet 

scorekort. 

Gæster og flex-medlemmer skal, udover at betale turneringsfee, også betale greenfee efter gældende 

regler.   

Betaling af Turneringsfee foregår kun via GolfBox på tilmeldingstidspunktet. 

Tilmeldte spillere, der uden afbud udebliver fra turneringer får ikke GolfBox indbetalinger til turneringsfee,  

mad o.l. refunderet. 

. 

10.   For sen ankomst til start 

 

Det forventes at alle spillere er til stede på boldens første tee-sted senest 5 min. før Tee-off. 

Ankomst mere end 5 minutter efter tee-off medfører diskvalifikation. 

Ankomst mindre end 5 minutter efter tee-off straffes i scoren således: 

Hulspil: Tab af 1. hul 

Slagspil: 2 strafslag 

 

 

11.   Under turneringen 

Golfbil/buggy (motoriseret persontransport): Brug af golfbil i en turnering, er kun tilladt for spillere, der af 

helbredsmæssige årsager har fået dispensation af klubben. Spilleren med dispensation har ansvaret for, at 

det kun er egne køller/bag og egen forplejning, der medbringes i golfbilen. Overtrædelse vil medføre 

diskvalifikation af både spilleren med dispensation samt medspillere, som er blevet kørt/har kørt eller fået 

hjælp mht. fragt af bag/køller.  



                        
 

Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr opfordres til at være slukket/sat på lydløs under spillets 

afvikling.  

 

Hvis spilleren, under spillets afvikling, med sin omgang/adfærd med udstyret generer andre spillere, kan 

spilleren efter gentagne advarsler diskvalificeres i den igangværende runde, for et alvorligt brud på 

etiketten, jfr. Regel 1.2a.  

Det forventes at spilleren er bekendt med, de til enhver tid gældende golfregler, og derfor selv er i stand 

til at følge disse, og derved selv tildele sig de eventuelle strafslag som reglerne foreskriver. Kan der, i 

bolden, ikke opnås rimelig enighed, og/eller hvis der opstår en tvist, forelægges problematikken 

turneringslederen, og/eller den udpegede dommer. Hvis en dommer ikke umiddelbart er tilgængelig, kan 

man vælge at spille 2 bolde ved at følge fremgangsmåden i regel 20.1c (3) 

Ved Slagspil: Efter runden er færdigspillet, inden kortet underskrives og afleveres.  

Ved Hulspil: Inden spillet fortsættes på næste hul. 

 

12.   Nærmest flaget  

Bolden skal være på green for at kunne tælle med i konkurrencen om nærmest flaget.  

Afstanden måles fra midten af bolden til forkant af hullet.  

 

13.   Banerekord 

Banerekord anerkendes, når runden er spillet i en officiel turnering med ordinære tees og greens i brug, og 

uden anvendelse af lejeforbedring. Samtidig skal runden være bedre end den eksisterende banerekord.  

 

14.   Afbrydelse af turnering  

Spilleren må afbryde spillet, hvis han eller hun tror, der er fare for lynnedslag jfr. regel 5.7a.  

Det er op til den enkelte spiller at afbryde spillet, også selv om medspillerne ikke ønsker at afbryde spillet. 

 

Hvis turneringsledelsen skønner, at banen af en eller anden grund (f.eks. oversvømmelse efter regn) ikke 

er spilbar, eller der foreligger omstændigheder (f.eks. tordenvejr), som gør spil umuligt og/eller uforsvarligt, 

kan denne standse spillet og afbryde turneringen for en tid, eller afslutte turneringen helt.  

Turneringen kan afkortes til færre huller, hvis alle spillere i en given række har færdigspillet disse huller. Er 

dette ikke tilfældet, kan der ikke fastsættes noget resultat for turneringen.  

I tilfælde af at turneringen ikke kan færdigspilles, og der ikke kan fastsættes noget resultat af turneringen, 

bliver præmierne uddelt ved simpel lodtrækning blandt de tilstedeværende spillere. Lodtrækningen 

foretages hurtigst muligt efter endt spil. 

 



                        
 

 

Signaler til spillerne i forbindelse med spilstop, regel 5.7b, foregår ved lydsignal.  Signalerne er som følger:  

Øjeblikkelig afbrydelse: Én lang hyletone fra sirenen – stop spil straks og returner til klubhus hurtigst muligt 

Afbrydelse I: Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen, som gentages – igangværende spil på hullet 

må evt. færdiggøres – returner til klubhus. 

Afbrydelse II: Fire på hinanden følgende hyletoner fra sirenen, som gentages – igangværende spil på hullet 

må evt. færdiggøres – vent på banen. 

Genoptagelse: To korte hyletoner fra sirenen, som gentages 

Turneringsfee refunderes normalt ikke i tilfælde af afbrydelse af turneringen.  

 

15.   Maksimal spilletid 

Der skal spilles i et rask tempo, klargolf, og spillerne skal undgå unødige forsinkelser.  Husk at vinke 

igennem. 

 

16.   Turneringen, afgørelse  

Ved slag- eller pointlighed, afgøres placeringerne først efter handicap – laveste handicap vinder og 

derefter den matematiske metode. 

En spiller som vinder bedste bruttoscore, kan ikke også vinde præmie for nettoscore.  

Placeringen opretholdes men præmien går videre til næste spiller.  

Resultatet af turneringen er først officielt bekendtgjort når præmieoverrækkelsen har fundet sted.  

 

17.   Præmieoverrækkelse  

Præmieoverrækkelse finder sted hurtigst muligt efter spillets afslutning.  

Personlig tilstedeværelse ved overrækkelsen er et krav. Ved manglende tilstedeværelse bibeholdes 

placering, mens præmierækken forskydes tilsvarende. 

Turneringsledelsen kan vælge at dispensere for ovenstående, hvis den pågældende spiller nødtvungent, 

ikke kan være til stede ved præmieoverrækkelsen, og selv, overfor turneringsledelsen, har udpeget en 

person, der modtager præmien som stedfortræder for spilleren. 


