Almindelige turneringsbestemmelser
Såfremt der ikke fremgår andet af invitation/propositioner til en turnering, gælder følgende alm. turneringsbestemmelser:

1. Tilmelding
• Der åbnes for tilmelding senest 21 dage før turneringen.
Online tilmelding via www.golfbox.dk eller via Touch Screen i
klubhuset.
2. Tilmeldingsfrist
• Tilmeldingsfristen udløber kl. 16.00 - 3 dage før turneringen.
3. Minimum antal pr. række
• Såfremt der ikke er tilmeldt mindst 8 deltagere i en række til
en turnering, forbeholder turneringsudvalget sig ret til at
aflyse rækken. Flere rækker kan evt. slås sammen til én.
(Dette gælder ikke ved klubmesterskaber). Aflysning vil da
ske ved opslag i klubhuset og på www.golfbox.dk senest 18
timer før 1. start.
4. Eftertilmelding
• Eftertilmelding accepteres ikke i mesterskaber.
• I andre turneringer afgør turneringsledelsen, om
eftertilmelding kan indplaceres på startlisten i tilfælde af
afbud eller god plads.
5. Max handicap
• Alle turneringer i turneringsudvalgets regi er generelt for
spillere med max. hcp. 54, såfremt der ikke står andet i
turneringspropositionerne.
• Juniorer der, på turneringsdagen, er fyldt 12 år kan deltage.
6. Handicap
• Der spilles i følgende rækker:
A – rk. = hcp. 0,00 – 15,0
B – rk. = hcp. 15,1 – 25,0
C – rk. = hcp. 25,1 – 36,0
D – rk. = hcp. 37,0 – 54,0
• Spilleren har selv ansvar for, at spillehandicap er korrekt på
spilledagen.
• For højt anført spillehandicap på scorekortet medfører
diskvalifikation.
• For lavt anført spillehandicap på scorekortet medfører
beregning ud fra det anførte spillehandicap.
7. Afbud
• Afbud skal telefonisk meddeles turneringslederen hurtigst
muligt.
• Framelding inden 24 timer før turneringen:
Ingen sanktioner.
• Framelding mindre end 24 timer før turneringen:
Turneringsindskud skal betales.
8. Startliste
• Startliste vil fremgå af www.golfbox.dk senest dagen før
turneringsstart.
9. Starttider
• Starttider og rækkefølge, som fremgår af startlisten, skal nøje
overholdes.
• Spilleren bør være ved teestedet senest 5 min. før sin
starttid.

10. Transport
• Spillere må på ingen måde lade sig transportere under den
fastsatte runde – med mindre spilleren har en legitim
medicinsk eller anden begrundelse for det. Turneringslederen
afgør om begrundelsen er legitim.
11. Langsomt spil
• Den normerede spilletid for en 4 bold er 2 timer og 20 min.
for hullerne 1-9 og 2 timer og 10 min. for hullerne 10-18.
Et hold skal holde sin position i forhold til det foranspillende
hold, således at intervallet mellem holdene ikke ændres
væsentligt.
Ved første væsentlig afvigelse gives der advarsel til holdet og
systematisk tidtagning kan iværksættes.
En spiller må efter en given advarsel maksimalt anvende 45
sekunder til ét slag udregnet fra det tidspunkt, hvor spilleren
har mulighed for at slå.
• Såfremt en spiller i samme runde derefter forårsager
utilbørlig forsinkelse, tildeles straf i følgende rækkefølge:
1. gang: ét straffeslag
2. gang: to straffeslag
3. gang: diskvalifikation
12. Scorekort
• Scorekort udleveres fra klubhuset.
• Scorekort skal være afhentet senest 30 min. før start.
13. Turneringsgebyr
• Turneringsgebyr betales ved afhentning af scorekort.
• Turneringsgebyr skal betales før start.
14. Aflevering af scorekort
• Alle turneringsdeltagere skal umiddelbart efter spil afleverer
scorekort i korrekt udfyldt og underskrevet stand.
• Scorekort skal afleveres til turneringsledelsen pr. bold
• Straf for ikke korrekt udfyldt scorekort: Diskvalifikation
15. Turneringsafgørelse ved scorelighed
• Hulspil
Resultat afgøres ved Sudden-death play-off.
• Slagspil/Stableford
Bedst efter de sidste 9 – 6 – 3 eller sidste hul. Hvis stadig lige:
Lodtrækning.
16. Præmieuddeling
• Præmieuddeling finder sted når turneringsledelsen har
udregnet resultatet umiddelbart efter turneringen.
• Hvis en præmievinder ikke er til stede, går præmien videre til
den næste i rækken. Dette gælder dog ikke for præmier for
tættest på flaget på par 3 hullerne.
• Deltagere under 18 år kan ikke modtage alkoholiske præmier.
17. Generelt
• Alle turneringer i turneringsudvalgets regi har ubetinget
forret på banen.
• Turneringsudvalget forbeholder sig ret til at ændre i
turneringsprogrammet.

