
Fredag den 9. august 2019 
 

Company Day udvalget 

Turneringsbetingelser: 
Der spilles en 18-hullers Stableford turnering for 4-mandshold og herunder en individuel turnering i 2 ræk-
ker. 
Holdturneringen spilles i én række og de 3 bedste scorer på hvert hul er tællende. 
Den individuelle turnering spilles i 2 rækker, A-rækken fra 0 til 18 tildelte slag og B-rækken fra 19 slag og 
derover. 
Der er ingen handicap grænse, men der tildeles max 36 slag til Damer og max 32 slag til Herrer. 
Der spilles på Skoven – Sletten. Damer spiller fra tee 46 og Herrer fra tee 57. 
Der spilles efter de af R&A senest fastsatte regler. 
Der spilles efter de for klubben normalt gældende lokale regler, dog er pkt. 6. ”Alternativ til spil fra forrige 
sted ved Mistet bold eller bold Out of Bounds” IKKE gældende. 
 
Hver spiller får udleveret et scorekort som føres af spillerens markør, og holdkaptajnen (spilleren med det 
laveste handicap) får udleveret et holdscorekort. Holdscorekortet skal til enhver tid være i overensstemmelse 
med de individuelle scorekort. 
Den enkelte spiller er ansvarlig for, at det underskrevne scorekort er udfyldt korrekt, og herunder at Hcp er 
korrekt. 
Hvis der er fejl i pointberegningen eller uoverensstemmelse mellem holdscorekort og de individuelle score-
kort, er det de anførte antal slag på de individuelle scorekort, der er gældende for korrekt beregning af Stab-
leford point og holdscore. 
Spilleren har ansvaret for korrekt anført antal slag og Golfbox har ansvaret for korrekt beregning af Stable-
ford scoren, både individuelt og for Holdet. 
Ved pointlighed er scoren på de sidste 9 (hul 10-18), sidste 6 (hul 13-18), sidste 3 (hul 16-18) eller sidste hul 
(hul 18) tællende. Hvis der også er lighed her, trækkes lod. 
Ved evt. afbud tildeles holdet en ”Pedro”, som scorer 2 Stableford point på alle Par-4 huller og 1 Stableford 
point på alle Par-3 og Par-5 huller 
Der bliver reguleret handicap efter turneringen. 
 

Praktiske oplysninger: 
Der er gunstart med første start kl. 09:00 
Der trækkes lod om starthullerne. På sedlerne er anført om der er 1. eller 2. start på hullet. 
 
Hvis der skal ændres tildelte slag, skal stregerne sættes som om der spilles Skoven ud og Sletten ind, uanset 
på hvilket hul man skal starte. Som sædvanligt i Stableford, samles bolden op når slagene er brugt og der 
ikke kan scores Stableford point på hullet. 
 
Der er præmie til det drive der er ”Nærmest flaget” på alle Par-3 huller og til det drive der er ”Nærmest stre-
gen” på Sletten 1 og Sletten 8. 
Der ligger registreringssedler og målebånd ved henholdsvis greens og stregen. 
 
Efter turneringen afleveres scorekort og holdscorekort holdvis i underskrevet stand i Receptionen, og gør det 
venligst straks efter runden er afsluttet. 
 
Evt. tvivlsspørgsmål afgøres af turneringsledelsen (Company Day udvalget). 
 
For ikke-medlemmer af BGK er der mulighed for at prøvespille banen mandag – torsdag i den pågældende 
uge for 200 kr. pr. spiller. Normalprisen i Golfbox ændres til 200 kr. og der anføres ”Company Day”. 
 
Kontaktpersonen har pligt til at sikre, at alle på holdet gøres bekendt med turneringsbestemmelser og prakti-
ske oplysninger. 


