
Turneringsbestemmelser 2013 

 

 

Hvem kan deltage? 

Alle damer der er medlem af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup, som er fyldt 18 år og har 

handicap 54 eller derunder. 

 

Generelle bestemmelser 

Medlemmerne kan vælge at spille enten 9 eller 18 huller. Valget skal ske før runden påbegyndes 

ved elektronisk tilmelding til turneringen. Til alm. damedag opsættes lister med tider opdelt for 9 og 

18 huller. Spillere, der normalt spiller 18 huller deltager ikke i præmierækken, når de lejlighedsvis 

vælger at spille 9 huller. Ved alle venskabsmatcher samt gæsteturneringen spilles 18 huller og 

spisning er obligatorisk. For 9 huls spillere er spisning ikke obligatorisk disse dage.  

 

Hvornår spiller vi? 

Vi spiller hver onsdag med starttider fra kl. 8.17 til 11.00. På almindelige onsdage skriver man sig 

på spillelisten der hænger på opslagstavlen i gangen og danner selv hold, max HCP for en 3 bold er 

98. Bliver man forhindret i at komme – efter at man har skrevet sig på listen – kontakter man sine 

medspillere. 

Vi spiller holdturnering med gunstart kl. 9.00 den sidste onsdag i måneden. Scorekort udleveres i 

gården kl. 8.30. 

 

Kontingent 

For at deltage i hele sæsonen, skal spilleren betale 350,- kr. ved Info – mødet den 20/3 eller senest 

ved sæsonstart den 24/4. Kontingentet er inklusive eclectic turneringen. Betaling sker til kassereren 

eller et bestyrelsesmedlem. Der kan kun deltages i 9-hullers turneringerne i april måned, hvis 

kontingentet er betalt. 

 

Gæstespillere 

Kan deltage ved at betale en turneringsfee på 40,- kr. pr. gang. Beløbet betales før start til 

kassereren eller et medlem af bestyrelsen. 

 

Turneringsopdeling 

I april spilles i én række, der er præmier til hver påbegyndte 16. deltager. Den 24/4 bliver spillerne 

fordelt i 3 lige store rækker. Offentliggørelse af handicap i de respektive rækker, vil foregå d. 24. 

april efter gunstarten.  

 

Spilleform 

I alle turneringer på alm. damedag spilles der tællende matcher med deraf følgende regulering af 

handicap. Ved regulering skiftes række til den aktuelle række ved udgangen af måneden. Ved 

almindelige holdturneringer med gunstart spilles stableford i alle tre rækker, derudover spilles 

holdturneringer efter forskellige spilleformer. Ved gunstart vil der, så vidt det er muligt, være en A, 

B og C spiller på hvert hold. Ved alm. damedag vil det enten være stableford i alle tre rækker eller 

slagspil i A rækken og stableford i B og C rækken. For at turneringen skal være tællende, skal 

markøren være medlem af eller gæstespiller hos Formiddagsdamerne. Dette er ikke gældende for 

venskabs – gæsteturneringer. Manglende underskrift af markør eller spiller eller begge, medfører 

diskvalifikation af spilleren.  

 



 

 

Særlige bestemmelser for 9 hullers spil 

 Starttider indtil kl. 10.30 er forbeholdt 18 – hullers spillere 

 Starttider på dage med holdturneringer er ca. kl. 11.00 

 Der betales fuldt kontingent for alle medlemmer af Formiddagsdamernes klub 

 Der kan ikke spilles til eclecticlisten, når der spilles 9 huller 

 

Turneringsprogram 

Vil blive uddelt ved sæsonstart og fremgå af vores hjemmeside. Turneringsprogrammet vil 

indeholde datoer for afvikling af turneringer, spilletidspunkter og spilleformer. 

 

Tilmelding 

Ved gunstarter og venskabsturneringer vil der blive ophængt tilmeldingsliste senest 2 uger før 

sidste tilmelding. Sidste tilmeldingfrist er mandag kl. 12.00 før turneringen. Startlisten vil blive 

offentliggjort tirsdag efter kl. 13.00 og være tilgængelig på klubbens hjemmeside. 

 

Afbud 

Afbud til turnering og spisning efter sidste tilmeldingsfrist skal ske til Jytte Tarnow eller Anette 

Veinø Sørensen. 

 

Præmier 

På alm. damedag udløser hver påbegyndte 8. deltager i hver række præmie ved 18 hullers spil. Hver 

påbegyndte 4. deltager ved 9 hullers spil i én række udløser præmie. Ved holdturnering vil der som 

oftest spilles i én stor række, med præmie til de 3 bedste hold. Ved lige score vil det være det 

laveste handicap, der vinder. På alm. damedag skal alle indtaste scores elektronisk. Birdie og tættest 

på noteres på scorekortet, der underskrives og lægges i scorekassen hurtigst muligt efter sidste hul 

er spillet færdigt for at deltage i præmierækken. På alm. damedag vil der være præmie til den spiller 

der på green kommer tættest på flaget på par 3 hullerne i første slag. Ved lige score vinder laveste 

handicap. 

 

Eclectic 

Spil til eclecticlisten starter den 24/4. Der spilles i en A og en B nettorække. Man bliver i den 

samme række resten af året, uanset ændringer i handicap. Der er præmier til de 7 bedste i hver 

række. Sidste spilledag til Eclectic er en uge før afslutningsturneringen(18/9). 

Der kan kun spilles til Eclectic ved spil på hjemmebane.  

 

Best ball 

Ved hold på 4 spillere, er det de 3 bedste scorer pr. hul der er tællende. Er man kun 3 spillere på 

holdet, skiftes de 3 spillere til at spille 4. manden (blind makker). Dvs. på 1.hul tæller scoren for 

spiller nr. 1 to gange. Har spiller nr. 1 opnået to points på hul 1, har den blinde makker også opnået 

2 point. 

 

Turneringsbestemmelserne er gældende for sæsonen 2013. 

Revideret 08/04 – 2013.  


