
1 
 

Retningslinier for afvikling  

af klubmesterskaber i  

Midtsjællands Golfklub. 

7. marts 2016 

 

Indledende aktivitet: 

Så snart DGU’s turneringsplan for afvikling af Danmarksturneringen er fastsat, fastlægger 

Turneringsudvalget datoen for KM. Således at der tages behørigt hensyn til sammenfald mellem 

sidste spillerunde i Danmarksturnering og afvikling af KM. Herefter fastlægges den endelige 

turneringsplan for Midtgolf. 

Senest 4 uger før slagspillet hjemkalder Bestyrelsen vandrepokalerne, og udpeger og instruerer 

regeldommer. (Tilstedeværelse osv.) 

Senest 4 uger før slagspillet udpeger Regeludvalget Marshall/Marshalls, og instruerer disse. (Med 

fokus på udleverede tidsskema for langsomt spil. (4 timer & 50 minutter/16 min. pr. hul).  

Buggys bookes når antallet er kendt. De præcise retningslinjer for Marshalls aftaler mellem 

Regeludvalg og turneringsudvalg. 

Senest 4 uger før slagspillet indkalder Eliteudvalgene frivillige til afvikling. (Baneservice, 

forecaddies). etc. Buggys bookes når antallet er kendt. 

Senest 4 uger før slagspillet udsender turneringsudvalget infomail ang. Klubmesterskaberne, 

ligeledes informeres der også om den sideløbende Stableford-turnering. 

Alle instanser sørger for at de øvrige holdes opdateret. 

KM Slagspil: (Afvikles over samme weekend.) 
Der afvikles KM i slagspil i følgende rækker: Herre, Dame, Herre Senior, Dame Senior. 
Juniorerne afholder selv deres klubmesterskab i en anden weekend. 
Der kan deltage 36 spillere pr. række. Hcp. begrænsning er 36.  
Startlisten udgør de 36 spillere med lavest handicap, der er rettidigt tilmeldt. 
Er der flere tilmeldte end pladser, så oprettes venteliste efter handicap. 
Den nedre aldersgrænse for deltagelse i herre- og damerækken er 18 år. Turneringsudvalget har 
dog mulighed for at dispensere for dette, såfremt det skønnes at en junior er kvalificeret til at 
deltage i enten herre- eller damerækken. Dette skøn foretages af turneringsudvalget i samarbejde 
med klubbens PRO. 
I herrerække og damerække spilles 3 runder med cut efter 2. runde, (Top 12). (2 runder lørdag, en 

runde søndag). Øvrige rækker spiller 2 runder, med cut efter 1. runde. (Top 12). 

KM Slagspil afvikles i 3-bolde. 
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Brug af Caddies er tilladt. 

Persontransport er ikke tilladt i Herre og Damerækken.  

(Dette er begrundet i den urimelige fordel af ikke selv at gå de 36/54 huller). 

Øvrig aktivitet i weekend for KM Slagspil. 

Der afvikles sideløbende med KM Slagspil en Stableford-turnering løbende over 36 huller, med 

afvikling af første runde lørdag og anden runde søndag. Således håber vi at kunne sikre mange 

mennesker i klubben omkring KM i slagspil, i og med det er tænkt at klubmestrene bliver udråbt 

samtidig med præmieoverrækkelsen i Stableford-turneringen. 

Lørdag slår KM ud først, søndag slår Stablefordturneringen ud først. 

Max antal deltagere er 62, efter princippet først til mølle. Hcp. begrænsning er 36.  

Der indføres venteliste. 

KM Hulspil: (Tilstræbes at afvikles over weekenden, ugen efter KM slagspil.) 

Kvalifikationen til KM-Hulspil afgøres af resultaterne ved KM Slagspil.   

Således kvalificeres de 8 bedste slagspillere, fundet i rækken Herre. Og de 8 bedste slagspillere 

fundet i rækken Dame. (I tilfælde af færre end tolv spillere i dame-rækken, er det de 4 bedste 

spillere der kvalificerer sig.)  

Seedningen er 1. mod 8., 2. mod 7., 3. mod 6. & 4. mod 5. 

Der spilles kvart og semifinaler lørdag. (Damer kun semifinaler, såfremt antallet af kvalificerede 

kun er 4.) Søndag spiller begge rækker finale. Der spilles finale over 36 huller.  

Såfremt der er afbud blandt de kvalificerede, hentes de næst-placerede spillere i slagspilsrækken 

ind, så længe der er spillere at tage af. (Dette for at sikre at der rent fysisk bliver spillet både 

kvartfinaler og semifinaler.) 

Brug af Caddies er tilladt. 

Persontransport er ikke tilladt i Herre og Damerækken.  

(Dette er begrundet i den urimelige fordel af ikke selv at gå de 36/54 huller) 

Klubmestrene i hulspil vil blive udråbt af bestyrelsen, som vanligt, til sommerfesten. (Såfremt disse 

er nået afholdt inden denne. Hvis ikke er det Bestyrelsens ansvar at udråbe disse vindere på anden 

behørig vis.)  

 

På Bestyrelsens vegne. 

Michael Mildahl 

 


