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Turneringsbetingelser  

Dameklubben - Sydsjællands Golfklub, Mogenstrup 
 

 

 

 

 

Deltagere  

• Alle damer/piger over 18 år.  

• Medlemmer af Sydsjællands Golfklub, Mogenstrup. 

• Gæstespillere (se separat afsnit: ’Gæstespillere’). 

• Tildelt et spillehandicap (banehandicap). 

Nye medlemmer er altid velkomne gennem hele sæsonen.  

Spilletider 

• Hver onsdag med fortrinsret mellem kl. 13:15-16:07. 

• Gunstart 1. onsdag i måneden (se separat afsnit: ’Tilmelding /afbud – gunstart’)  

Man booker selv tid via golfbox – husk at afmelde tiden, hvis man bliver forhindret, så der 

kan blive plads til en anden spiller på tiden. 

For at få rytme og godt flow på banen, opfordres det til at man ikke er mere end 3 spillere 

på hver starttid. Som minimum skal det tilstræbes, at det samlede antal tildelte slag i en 

gruppe, ikke overstiger 108. 

Husk: Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis den taber et helt hul 

og forsinker gruppen bagved, bør den opfordre gruppen bagved til at gå igennem - uanset 

hvor mange spillere der måtte være i denne gruppe.  

Kontingent / turneringsfee 

• Kr. 500,00 for hele sæsonen eller 

• Kr. 125,00 + kr. 35,00 pr. gang. 

Beløbet indbetales til Dameklubbens konto 6060-4933725 inden ultimo marts hver sæson 

for at kunne deltage i turneringerne. Såfremt man er nyt medlem, eller først får tildelt 

banehandicap inde i sæsonen, betales kontingent derefter. 
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Gæstespillere 

• Kr. 125,00 + kr. 35,00 pr. gang. 

Betaling lægges i en kuvert i greenfee-boksen med angivelse af navn, medlemsnr. samt 

reference ”Dameklubben”. Der kan også ske indbetaling til Dameklubbens konto 6060-

4933725.  

Husk: Der skal derudover betales greenfee på normalvis. 

Turneringsopdeling 

• A, B og C række 

I hele april måned spiller alle i én række. Herefter opdeles spillerne ud fra handicap i 3 lige 

store rækker. For hele tiden at opnå lige store rækker, vil handicap-intervallet i de 

respektive rækker kunne ændre sig gennem sæsonen. Man vil derfor kunne opleve, at skifte 

række flere gange. Hold øje med handicapgrænsen for hver enkel række, som vil fremgå af 

opslagstavlen.   

Turneringsprogram 

• Fremgår af hjemmesiden under Dameklubben 

• Hænger på Dameklubbens opslagstavle 

• Siddende bestyrelse fungerer som turneringsledelse 

Turneringsprogrammet fastlægges fra sæson til sæson og indeholder datoer for afvikling af 

turneringer, spilletidspunkt og spilleform.  

Spilform – alm. damedag  

• Alle turneringer spilles efter de senest vedtagne golfregler hos R&A (The Royal and 

Ancient Golf Club of St Andrews), samt klubbens lokalregler. 

• Tællende turnering med handicapregulering fra T48. 

• Spilleren skal være tilmeldt turneringen (alm. damedag) via golfbox inden kl. 13:00 

på spilledagen. Bliver man efterfølgende forhindret i at deltage, forholder man sig 

passivt, da turneringsledelsen sørger for at fjerne ikke-fremmødte spillere. Ved 

teknisk nedbrud deltager alle automatisk i turneringen. 

• Tilmeldte spillere, der IKKE har tastet sit scorekort inden kl. 21:00 på spilledagen, 

vil blive fjernet og ikke reguleret i handicap. 
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• Der startes på hul 1 og hullerne spilles i nummerrækkefølge 1-18. I vinterturnering 

må man gerne spille hul 10-18 inden man spiller de tællende huller 1-9. 

• Slagspil for A + B. For B rækken gælder en max score (slag) på 10 pr. hul - herefter 

må der samles op.   

• Stableford for C rækken. 

• Scorekort skal tastes i golfbox og afleveres i den opstillede postkasse i 

mellemgangen inden kl. 21:00 på spilledagen for at være tællende. 

For at turneringen skal være tællende, skal markøren være medlem eller gæstespiller hos 

Dameklubben (venskabsturnering undtaget).  

OBS: Alle medlemmer, der spiller på damedagen, skal deltage i turneringen og indlevere 

scorekort (dette er af hensyn til korrekt udregning af CBA samt præmieuddeling). 

Spilform - gunstart 

• Tællende turnering med handicapregulering ved individuelle matcher. 

• Ikke-tællende turnering med handicapregulering ved holdmatcher. 

Der vil så vidt muligt være en A, B og C spiller på samme hold. Typisk spiller alle 

stableford ved gunstarter. Der kan dog være enkelte matcher, hvor alle spiller slagspil.  

Spilform vil blive nævnt inden alle gunstarter og fremgå tydeligt af golfbox. 

OBS: Ved holdmatch med 3 spillere på hvert hold, hvor der spilles bestball, tæller de to 

bedste score pr. hul. Såfremt et hold kun består af 2 spillere, skiftes de til at være den 3. 

spiller. Laveste handicap er 3. spilleren på ulige huller og højest handicap er 3. spiller på 

lige huller. 

Tilmelding / afbud - gunstart 

• Tilmelding sker via golfbox – også til spisning. 

• Afbud efter tilmeldingsfrist skal ske til de ansvarlige matchledere (fremgår af 

golfbox) og til restauranten. 

Startliste vil ofte først være tilgængelig på selve spilledagen.  

Det tilskyndes at alle matchdeltagere bliver til fællesspisning og efterfølgende 

præmieuddeling.  
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Hjælpemidler i form af buggy og caddie 

• Brug af caddie er ikke tilladt. 

• Buggy må benyttes, hvis sekretariatet har givet tilladelse til brug i klubbens almene 

turneringer. 

Præmier 

• Løbende hver onsdag. 

• Sponsorpræmier ved gunstart. 

• Tættest-på flaget ved alle par 3 huller ved gunstart. 

I den løbende turnering vil der altid være 1. præmie i alle rækker (A, B, C).  2. og 3. præmie 

udløses ved henholdsvis 8 og 16 spillere i den enkelte rækken.  

I A+B rækken afgøres placering ud fra spillerens netto-slagspil og i C rækken ud fra 

stableford point. Ved lige score er det altid spilleren med lavest handicap, der vinder. 

Såfremt et hold ved gunstart ender med samme resultat, findes vinderen ud fra en 

matematisk beregningsmetode, hvor der sammenlignes scores for først 9 huller, så 6, så 3 

og til sidst 1 hul. Dato for turneringen afgør, om det er lige eller ulige huller, der 

sammenlignes. Spilles en gunstart fx den 2., tæller lige huller – spilles i stedet den 3., tæller 

ulige huller. 

Er man forhindret i at blive til præmieoverrækkelse, gemmes præmien til spilleren – dette 

gælder både for sponsorpræmier og gavekort. Undtaget er dog tættest-på flaget præmier, 

hvor spilleren skal være til stede. 

Husk: Tættest-på flaget måles fra hulkant og til midt på bolden. 

Eclectic 

• Den samlede bedste score for spilleren gennem sæsonen på hvert hul. 

• Sideløbende turnering – automatisk deltagelse for alle.  

• Èn stor række, hvor der spilles om brutto og netto placering 

• Præmier til top 7 for både brutto og netto placering. En spiller kan ikke modtage 

præmie i både brutto og netto. Brutto placeringen vil rangere højere end netto. 

Eclectic starter ved åbningsturneringen i april og løber frem til ugen før 

afslutningsturneringen i september, hvor der afsluttes med en finale-gunstart. De 9 bedst 
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placerede spillere for brutto og netto, går ud i førerbolde. Hvis en spiller er placeret i top 7 

både for brutto og netto, kommer man ud blandt brutto spillerne. 

Det er spillerens eget ansvar at indtaste sit scorekort efter den spillede turnering, hvorefter 

eclectic-scoren automatisk opdateres. Husk altid at lægge scorekortet i postkassen i 

mellemgangen. 

OBS: Eclectic spilles ikke når dameklubben har arrangementer på udebane på almindelige 

onsdage eller hvis andet fremgår af turneringsprogrammet. 

Protester 

Såfremt man ønsker at nedlægge en protest, skal denne senest samme dag, som turneringen 

er spillet, sendes skriftlig på e-mail til 2 personer i turneringsledelsen (siddende bestyrelse 

fungerer som turneringsledelse, og e-mail adresser fremgår af hjemmesiden).  

 

 

 

 

 

 

Rigtig god fornøjelse ude på banen 


