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”Generelle betingelser” for turneringer og matcher i BGK er gældende i det omfang, de ikke er i strid 
med følgende ”Særlige betingelser”. 

1. Stamdata 
Turneringens navn: BGK’s klubmesterskaber i hulspil. 

Tid: Se opslag. 

Hovedsponsor: Se opslag. 

2. Tilmelding 
Der betales ikke turneringsfee. 

Tilmeldings periode: se opslag. 

Tilmelding skal ske online via Golfbox – der sættes ikke lister op i Lobbyen. 

Efter tilmeldinger modtages ikke. 

Der oprettes ikke venteliste. 

3. Rækker 
Deltagerne opdeles i 2 rækker - en DAME række og en HERRE række. 

4. Restriktioner 
Følgende betingelser for deltagelse er gældende: 

 Deltagerne skal opfylde betingelserne for deltagelse i Klubmeterskabet i slagspil i en af føl-
gende rækker: 
DAMER: Junior PIGE-, DAME- eller Midage DAME-rækken (benævnes efterfølgende 
”Dame-slagspilrækker”). 
HERRER: Junior DRENGE-, HERRE- eller Midage HERRE-rækken (benævnes efterføl-
gende ”Herre slagspilrækker”). 

 Grundspillet gennemføres kun i en række hvis der er mindst 8 deltagere. 

5. Turneringsopsætning 
Alle spiller hulspil fra scratch over 18 huller. 
DAME-rækken spiller fra tee 52, HERRE-rækken fra tee 60. 

Matcher i grundspillet spilles på valgfri bane, hvis der ikke opnås enighed, spilles Skoven - Sletten 

Matcher i slutspillet spilles på Skoven – Sletten. 

Turneringen omfatter: 

5.1 Grundspil 

 Spilleform, spilletidspunkt 
Grundspil er et puljespil hvor alle i en række spiller i samme pulje. 
Hver deltager spiller 5 matcher mod forskellige modstander. 
Deltagerne i de respektive matcher aftaler selv spilletidspunkt. 
Grundspillet skal afvikles i perioden fra den 1. maj til den 20. august. 
Matcher der ikke er afviklet senest den 20. august regnes for tabt af begge parter. 
Efter afvikling af en match skal der afleveres et scorekort til Komiteen med angivelse af vin-
der samt ”Huller op” og ”Huller tilbage”. 
Scorekortet skal være underskrevet af begge spillere. 

 Matchsammensætningen 
Komiteen udfører matchsammensætningen ved lodtrækning. 
Der er ingen seedning 
Ved et ulige antal deltagere vil der være en walk-over. 
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 Pointtildeling 
Der tildeles 3 point for en vunden match og 1 point for en delt match. 
En walk-over giver 3 point som en vunden match, men ingen ”Huller op”. 
Hvis en deltager udebliver fra en match eller trækker sig fra en match, har den pågældende 
tabt matchen. Vinderen tildeles 3 point, men ingen ”Huller op” 

 Kvalificering til slutspillet via klubmesterskaberne i slagspil 
Årets klubmestre i slagspil i henholdsvis ”Dame slagspilrækkerne” og ”Herre slagspilræk-
kerne” - i det omfang klubmesterskabet er gennemført i rækken - er direkte kvalificeret til 
slutspillet. 

 Kvalificering til slutspillet hvis grundspillet er gennemført 
De 5 fra henholdsvis HERRE-rækken og DAME-rækken med flest point efter de 5 runder og 
som ikke er årets klubmester i slagspil, går videre til slutspillet. 
Ved lige point stilling rangeres efter antal ”Huller op” i alt i de 5 matcher. 
Er der også lighed her anvendes lodtrækning. 
Hvis der ikke er en klubmester i en eller flere rækker af de 3 rækker i henholdsvis Dame-slag-
spilrækkerne og Herre-slagspilrækkerne eller hvis klubmesteren i D og JP henholdsvis H og 
JD er den samme, suppleres der med deltagere fra grundspillet indtil der er 8 deltagere i hver 
af de 2 rækker. 

 Kvalificering til slutspillet hvis grundspillet ikke er gennemført i en eller begge rækker 
Årets klubmestre i slagspil suppleres med de bedst placerede i henholdsvis ”Dame slagspil-
rækkerne” og ”Herre slagspilrækkerne” under ét således, at der er 8 deltagere i hver række i 
slutspillet, alternativt 4 deltagere, hvis det ikke er muligt at samle 8. 

5.2 Slutspil. 

 Spilleform, spilletidspunkt 
Slutspillet er et cupturnering, hvor kun vinderne af de respektive matcher går videre. 
Slutspillet afvikles i en weekend efter klubmesterskaberne. 
Der spilles kvartfinale lørdag samt semifinale og finale søndag dog således, at hvis der kun er 
4 deltagere spilles semifinale lørdag og finale søndag. 

 Seedning af deltagerne 
Klubmestre i slagspil top-seedes dvs.: 
1. D/H 2. JP/JD og 3. MD/MH. 
Hvis der ikke er klubmestre i en eller flere af 
rækkerne eller hvis klubmester i D og JP 
henholdsvis H og JD er den samme, rykker 
efterfølgende op i seedningen. 
Øvrige deltagere seedes efter placeringen i 
grundspillet henholdsvis klubmesterskabet i 
slagspil hvis grundspillet ikke er gennemført 
på grund af for få deltagere. 
Match sammensætningen som vist på figuren. 

 Lige resultat 
Ved lige resultat efter 18 huller i slutspillet afgøres matchen ved ”Sudden death play off” dvs. 
der fortsættes fra hul 1 indtil den ene spiller har vundet et hul. 

6. Caddies 
Caddies er tilladt. 

7. Golfcars 
Golfcars er kun tilladt efter indhentet tilladelse hos turneringsledelsen. I givet fald må andre spillere 
ikke medtages under spillet. 


