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1. Golfregler 
Alle turneringer afvikles efter de til enhver tid gældende golfregler som godkendt af ”R&A Rules 
Limited” og ”The United States Golf Association” og oversat til dansk af Dansk Golf Union samt de 
af DGU godkendte lokale regler - dog er afsnittet ”Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold 
eller OOB” i de lokale regler ikke gældende. 

2. Turneringsbetingelser 
Efterfølgende ”Generelle betingelser” er gældende for alle klubbens turneringer medmindre andet er 
anført i ”Særlige betingelser” for de respektive turneringer. 

3. Offentliggørelse 
Tidspunkt for de enkelte turneringer er anført i klubbens turneringsprogram, der udgives ved 
sæsonstart. 

2 - 3 uger før hver enkelt turnering offentliggøres turneringen i Golfbox (”Særlige betingelser” samt 
åbning for tilmelding) ligesom de ”Særlige betingelser” for den aktuelle turnering samt 
tilmeldingslister ophænges på opslagstavlen i Lobbyen. 

Der orienteres om turneringen på klubbens hjemmeside. 

4. Deltagere – Gæstespillere – Restriktioner 
Alle deltagere skal være aktive medlemmer med et gyldigt DGU kort uden mærke og uden 
kontingentrestancer. Dvs. medlemmer og gæstespillere med DGU kort med mærke (flexmedlemmer) 
kan ikke deltage i klubturneringer. 

Hvis andet ikke er anført i ”Særlige betingelser” for den aktuelle turnering skal deltagere have et EGA 
handicap. 

I ”Særlige betingelser” for den aktuelle turnering er anført om det er en ”lukket” turnering, dvs. 
forbeholdt klubbens medlemmer, eller om det er en ”åben” turnering, dvs. åben for gæster fra andre 
klubber. 

Gæstespillere skal betale halv greenfee udover turneringsfee, hvis ikke andet er anført i ”Særlige 
betingelser” for den aktuelle turnering. 

Evt. restriktioner i form af min. og max. antal deltagere, max. handicap mv. vil være anført i ”Særlige 
betingelser” for den aktuelle turnering. 

5. Tilmelding 
Tilmelding kan, hvis andet ikke er anført ske 

 via Golfbox. 

 eller på tilmeldingslisten på opslagstavlen i Lobbyen. 

Sidste frist for tilmelding er anført i ”Særlige betingelser” for den aktuelle turnering, det vil normalt 
være 2 - 3 dage før turneringsdagen  

Tilmelding er bindende. 

6. Betaling af turneringsfee 
Størrelsen af og betalingsmåden for turneringsfee er anført i ”Særlige betingelser” for den aktuelle 
turnering.  

Betaling skal ske inden tilmeldingsfristens udløb.  

Manglende betaling kan medføre, at deltageren slettes fra deltagerlisten. 
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7. Overtegning, venteliste 
Hvis der er en venteliste, vil spilere på ventelisten få tilbudt pladser i tilfælde af afbud fra en spiller på 
deltagerlisten. 

I ”Særlige betingelser” for den aktuelle turnering er anført hvorledes ventelisten prioriteres. 

8. Efter tilmelding 
Efter tilmeldingsfristens udløb, afgør turneringsledelsen om en spiller kan sættes på ventelisten (hvis 
en sådan forefindes) eller på deltagerlisten. 

9. Aflysning 
Turneringsledelsen kan aflyse en turnering hvis der er mindre end 25 tilmeldinger. 

Turneringsledelsen afgør om en række med mindre end 8 tilmeldinger aflyses eller sammenlægges 
med en anden række. Dette gælder dog ikke for klubmesterskaber. 

Evt. aflysning af en turnering offentliggøres senest 24 timer efter tilmeldingsfristens udløb i Golfbox, 
på opslagstavlen i Lobbyen samt på hjemmesiden. 

Aflyses en turnering, tilbagebetales turneringsfee, men evt. udgifter de tilmeldte måtte have haft i 
forbindelse med turneringen godtgøres ikke. 

10. Handicap 
Startliste og scorekort forsynes med handicap som anført i medlemsdatabasen på udskrifts-
tidspunktet. 

Det er spillerens ansvar, at det korrekte handicap er anført på scorekortet - evt. ændring af handicap 
skal rettes på scorekortet inden tee-off. 

11. Startliste 
Turneringsledelsen udarbejder startliste med holdsammensætning, starttidspunkt og start hul. 
Startlisten offentliggøres senest 24 timer før 1. start i Golfbox, på opslagstavlen samt på 
hjemmesiden. 

Turneringsledelsen kan i særlige tilfælde ændre startlisten umiddelbart før start (f.eks. ved afbud 
el.lign.). 

12. Afbud, udeblivelse 
Afbud skal meddeles så hurtigt som muligt til samme sted/organ som har modtaget tilmelding. 

Afbud efter tilmeldingsfristen udløb, skal ske til turneringsledelsen og turneringsfee vil ikke blive 
refunderet. Dog kan turneringsledelsen, i tilfælde af sygdom eller anden force majeure beslutte at 
refundere turneringsfee. 

Udeblivelse uden afbud, eller afbud uden rimelig grund vil medføre sanktioner i form af 1 turnerings-
dags karantæne. 

13. Tee-off 
Scorekort skal afhentes hos turneringsledelsen som anført i ”Særlige betingelser” for den aktuelle 
turnering. 

Fremmøde til teestedet efter det i startlisten anførte starttidspunkt, men klar til start senest 5 min. efter 
straffes med Generel straf (jf. regel 5.3a). Senere fremmøde medfører diskvalifikation.  

14. Forsinkelse, langsomt spil 
Et hold skal holde sin position i forhold til det foran spillende hold. Ved væsentlig afvigelse, gives en 
advarsel. 
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Hvis en spiller fortsat giver anledning til forsinkelser, tildeles en straf (jf. regel 5.6a). 

15. Afbrydelse, genoptagelse af spil 
Hvis turneringsledelsen skønner, at banen af en eller anden grund (f.eks. oversvømmelse efter regn) 
ikke er spilbar, eller der foreligger omstændigheder (f.eks. tordenvejr), som gør spil umulig eller 
uforsvarligt, så kan den standse golf spillet og afbryde turneringen for en tid eller afslutte turneringen 
helt. 

Signalet til standsning af spillet gives ved hyletone fra en sirene. 

Øjeblikkelig afbrydelse af spillet: Én lang hyletone. 

Afbrydelse af spillet: Tre på hinanden følgende hyletoner som gentages. 

Genoptagelse af spillet: To korte hyletoner, som gentages. 

16. Aflevering af scorekort 
Korrekt udfyldte og underskrevne scorekort skal afleveres umiddelbart efter at runden er afsluttet. 

Spilleren er ansvarlig for rigtigheden af det handicap, der er anført på scorekortet samt af den score 
(antal slag), der er ført for hvert enkelt hul. 

Turneringsledelsen er ansvarlig for sammentælling af scoren og anvendelse af det handicap der er 
anført på scorekortet. 

17. Protester, afgørelser 
Hvis en spiller under spillet kommer i tvivl eller strid, angiver regel 20 i golfreglerne, hvorledes 
spilleren skal forholde sig samt på hvilken måde en protest eller strid skal løses. 

I klubturneringer vil der normalt ikke være udpeget en dommer, turneringsledelsen afgør alene og 
endeligt alle spørgsmål om regler og turneringsbetingelser. 

18. Lige resultat 
Hvis andet ikke er anført i de særlige betingelser for de respektive turneringer, gælder følgende: 

Hulspil: 

”Sudden death play off”, startende på hul 1. I handicapturneringer gives der slag som i den lige runde. 

Slagspil: 

Den matematiske metode, dvs. scoren på hul 1-18, 10-18, 13-18, 16-18 eller 18 og hvis resultatet 
stadigt er lige, lodtrækning. 

I handicapturneringer - Slagspil: Scoren er = bruttoscoren med fradrag af 1/1, 1/2, 1/3, 1/6, eller 1/18 
del af spillehandicappet. 

I handicapturneringer - Stableford: Scoren er = de opnåede point. 

19. Præmier 
Normalt er der altid præmie til vinder og runner-up i hver række. 

Præmieuddeling finder sted ca. 1 time efter aflevering af sidste scorekort. 

Hvis en præmietager ikke er til stede ved præmieuddelingen, vil præmien overgå til Klubben, dog kan 
turneringsledelsen afvige herfra, hvis der er en gyldig grund til fraværet og hvis det er aftalt med 
turneringsledelsen på forhånd. 

Vandrepræmier afleveres til administrationen, der vil drage omsorg for gravering af data og 
returnering til vinderen. 

Senest 10 måneder efter en vandrepræmie er vundet afleveres den til administrationen, der opsætter 
præmien i klubbens præmievitrine. 
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20. Caddie 
Hvis andet ikke er anført i ”Særlige betingelser” for den aktuelle turnering, er brug af Caddie ikke 
tilladt. 

21. Golfbiler 
Der må ikke anvendes golfbiler uden særskilt tilladelse. 

22. Mobiltelefon 
Mobiltelefoner skal være slukket eller lydløse under runden. 

23. Privatlivspolitik 
I forbindelse med nogle turneringer vil der blive optaget billeder / video i og omkring Klubhuset og 
på banen. Billeder / video offentliggøres som anført i BGK’s privatlivspolitik. 

24. Turneringsledelse 
Klubbens turneringskomite har ansvaret for ”Generelle betingelser” og ”Særlige betingelser”. 

Komiteen udpeger en turneringsledelse, der har ansvaret for afvikling af turneringen og medmindre 
andet er anført i ”Særlige betingelse”, udgør turneringsledelsen komiteen under turneringen. 

I ”Særlige betingelser” er anført hvem der udgør turneringsledelsen og hvorledes denne kan 
kontaktes. 


