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1 TORSDAGSTURNERINGEN 

1.1 GENERELT 
Turneringsformen er slagspil (Slagspil eller Stableford - jf. spilleplanen, der spilles 18 huller 
med fuldt spillehandicap. Om formiddagen spilles på den tildelte bane, om eftermiddagen 
spilles på en af de to tildelte baner (fordeles ved lodtrækning). 

Der spilles efter de til enhver tid gældende golfregler (udgivet af DGU), lokale regler samt 
det nye World Handicap System (WHS). 

Det betyder at alle scorer i torsdagstuneringerne indleveres til handicap formål. 

Registrering af scorer i Golfbox forestås af Ledelsen. 

Evt. protester indgives til og afgøres af turneringskomiteen, dvs. Ledelsen. 

Turneringsfee er pt. fastsat til 20 kr. 

Ved sæsonstart inddeles medlemmer i to lige store rækker, A- og B-rækken efter Hcp. 

1.2 TEESTED, SPILLEFORM: 
Teested: Vi spiller fra det teested der er anført i spilleplanen. 

Spilleform: Spilleformen er som anført på spilleplanen. 

1.3 KONKURRENCER 
Ugentlige konkurrencer: 

 I Slagspil konkurreres på antal netto slag over banens Par. 
Max antal slag på et hul er sat til 2 x Par + 1. 

 I Stableford konkurreres på Stableford point. 

 I Slagspil/Stableford er der præmie til de tre bedste i henholdsvis A- og B-rækken. 
Præmierne uddeles ved fælles spisning på den sidste spilledag i måneden. 

 Den sidste torsdag i måneden spilles der holdspil (Sokrates) sideløbende med det in-
dividuelle spil. Der spilles altid Stableford og de tre bedste scorer på hvert hul er tæl-
lende i holdspillet. 
I holdspillet er der præmie til de fire bedste hold. 
I forbindelse med holdspillet er Golfregel 10.2 ”Råd og anden hjælp” gældende, dvs. 
den individuelle score er tællen til handicapformål. 

Gennemgående konkurrencer: 

 Års-point: 
Alle deltagere tildeles års-point både når der spilles Slagspil og når der spilles Stab-
leford. Der tildeles årspoint fra den første til og med den sidste spilledag. 
Års-point beregnes som Stableford point scoren – 26, dog gives der ved scorer på 26 
point og derunder 1 års-point. 
Der skal således også beregnes Stableford point når der spilles Slagspil. 
Den spiller i henholdsvis A- og B-rækken, der opnår flest års-point, er årets spiller 
og modtager en vandrepokal. 

 Putte-point 
Hver gang der spilles slagspil tælles der også putts. 
Alle deltagere tildeles Putte-point, der beregnes som 38 - antal putts, dog gives der 
ved 38 putts eller derover 1 Putte-point. 
Hvis et hul ikke færdigspilles på grund af max antal slag (2 x Par + 1) noteres 3 putt. 
Den spiller i henholdsvis A- og B-rækken, der opnår flest Putte-point, er årets Putter 
og modtager en vandrepokal. 
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 Ryder Cup kvalifikations point. 
Der tildeles Ryder Cup point fra den første torsdagsturnering til og med turneringen 
på udflugten som anført i ”Bestemmelser for Ryder Cup”. 
Udtagelse til Ryder Cup holdet på grundlag af Ryder Cup point er som anført i ”Be-
stemmelser for Ryder Cup”. 

 Ryder Cup slagspil kvalifikation (brutto score over Par): 
Hver gang der spilles Slagspil registreres brutto scoren over Par. 
Udtagelse til Ryder Cup holdet på grundlag af brutto scorer over Par er som anført i 
”Bestemmelser for Ryder Cup”. 

 KiK mesterskabsturnering 
Mens Section kan deltage med max 7 par i den årlige KiK Mesterskabsturnering – 
evt. flere hvis der er Klubber der ikke udnytter deres kvote. 
Der spilles Greensome Stableford. 
De der ønsker at være med, melder sig til Ledelsen som par. 
Hvis der er tilmeldt flere par end vi kan deltage med, rangeres de tilmeldte efter par-
rets samlede Årspoint score ved tilmeldingsfristens udløb. 

2 TILMELDING TIL TORSDAGSPIL 
Alle der ønsker at deltage i torsdagsspillet, henholdsvis formiddag eller eftermiddag skal til-
melde sig ved at booke en starttid i Golfbox. 

Baner: Vi spiller på de baner som er anført på spilleplanen, 
én bane om formiddagen og to baner om eftermiddagen. 

Starttider (følgende starttider er forhåndsreserveret til Mens Section): 
Formiddag: kl. 09:45 - 10:00 og 10:15. 
Eftermiddag: Kl. 14:45 - 15:00 - 15:15 - 15:30 og 15:45. 
Seneste mødetid og første lodtrækning er anført på spilleplanen. 

NB! fra den 16. september fremrykkes seneste mødetid (dagene bliver kortere). 

Booking af starttid i Golfbox: 
Desværre kan man ikke i tidsbestillingen se hvilke starttider der er forhåndsreserveret 
til Mens Section, men hvis en spiller, der ikke er medlem af Mens Section forsøger at 
booke en af disse starttider vises en tekst ”Starttiden er reserveret til Mens Section” 
De forhåndsreserverede starttider frigives 10 dage før spilledagen, dvs. søndag aften 
kl. 23:59. 
Hvis man vil være sikker på en starttid, skal den bookes før dette tidspunkt. Hvis der 
er ledige starttider, kan de naturligvis bookes på et senere tidspunkt, men ikke senere 
end 2 timer før starttiden. 
Starttider om eftermiddagen skal primært bookes på tiderne 15:15, 15:30 og 15:45. 
Hvis de er fyldt op, bookes på 15:00 og 14:45. 
Hvis der ikke er flere ledige starttider i Golfbox kontaktes Ledelsen via mail eller te-
lefon. 
Bookningen gælder ikke for holdsammensætning og starttid – det trækkes der lod 
om. 

Bekræftelse af booket starttid. 
En booket starttid skal bekræftes på spilledagen (tidligst 2 timer og senest 10 min. før 
starttidspunktet). Hvis en booket starttid ikke bekræftes senest 10 min. før, slettes 
bookingen. 
Om eftermiddagen, hvor der spilles på 2 baner skal der ikke udskrives scorekort i 
forbindelse med bekræftelse af starttidspunkt, scorekort skal først udskrives når bane 
og startrækkefølge er tildelt ved lodtrækningen. 
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3 STARTPROCEDURE. 

 Tidspunkt for 1. trækning og seneste mødetider anført på Spilleplanen 
Ledige flettetider må bruges som starttid. 
Scorekort skal være udskrevet fra Golfbox. 

 Formiddagsstart 
Deltagerne forestår selv lodtrækning om holdsammensætning. 
Der spilles på én bane – den første af dagens to baner, og deltagerne forestår selv 
holdinddelingen. 
Efter spillet afleveres turneringsfee samt scorekort til Ledelsen eller lægges i postkas-
sen i Omklædningsrummet. 
Der er ingen formiddagsstart på de dage hvor der er fælles spisning. 

 Eftermiddagsstart: 
Starten forestås af Ledelsen. 
Deltagere betaler turneringsfee til Starteren og vælger et lodtrækningsnr., der lægges i 
posen. 
På spillerlisten registreres betaling af turneringsfee, samt de dage hvor der er fælles 
spisning, ønske om deltagelse heri. 
1. lodtrækning når alle tilmeldte er mødt, dog senest som anført på spilleplanen. 
Efter trækning af et ”Hold” kan deltagerne udskriver et scorekort (det afgøres først 
ved trækningen hvilken bane de respektive hold skal spille på). 
Efter sidste lodtrækning afleveres lister og pengekasse i Baren. 
I forbindelse med fælles spisning oplyses antal deltagere til Restaurantens personale 
inden spillet. 

4 SCOREKORT 
Der skal altid anvendes scorekort udskrevet via Golfbox. 

Scorekort afleveres umiddelbart efter spillets afslutning. 

Stableford scoren skal altid anføres og sammentælles, også ved slagspil. 
I forbindelse med slagspil, hvor der tælles putt, skal disse også anføres på scorekortet 

5 RESULTATER 
Resultaterne offentliggøres umiddelbart efter at sidste scorekort er afleveret. 

Efterfølgende kan resultater og stillinger i de respektive gennemgående konkurrencer ses på 
hjemmesiden. 


