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1  Regler 

1.1  Turneringerne afvikles efter R&A Rules Limited / USGA Golfreglerne 
samt Hedeland GK Lokalregler. 
Ordensregler for spil på banen og brug af buggy skal ligeledes følges. 
 

1.2  Hvis ikke andet fremgår af opslag eller turneringsbetingelser, spiller 
herrer fra teested 60 og damer fra teested 50. 
 

1.3  Disse turneringsbetingelser gælder såvel for klubturneringer som for 
turneringer afviklet af klubber i klubben (KiK'er). 
 

1.4  For klubmesterskaber gælder særlige turneringsbetingelser (se disse). 
 

2  Deltagelse 

2.1  Klubbens turneringer er alene åbne for fuldtidsmedlemmer i Hedeland 
GK. 
Det samme er gældende for medlemmers deltagelse i åbne turneringer. 
 

2.2  Turneringsudvalget kan begrænse deltagerantallet og oprette venteliste 
til en turnering. Dette fremgår af opslag og turneringsbetingelser. 
  

2.3  Spillere, der er i restance til Hedeland GK, har ikke adgang til klubbens 
turneringer. 
 

3  Tilmelding 

3.1  Klubbens turneringsplan kan ses på opslagstavle i mellemgang og på 
klubbens hjemmeside. 

3.2  Tilmelding sker alene i Golfbox.dk 
 

3.3  Frist for tilmelding fremgår af turneringsbetingelserne for den enkelte 
turnering, se Golfbox. 
KiK har andre regler for tilmelding. 
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3.4  KiK'ere skal oprette tilmeldings- eller startliste. 

 
3.5  Samtidig med tilmelding giver spiller sin tilladelse til, at navn og 

medlemsnummer offentliggøres i golfbox og på klubbens hjemmeside. 
 

3.6  Ved eftertilmelding afgør turneringsledelsen, om spilleren kan indplaceres 
på startlisten. 
Såfremt der er oprettet venteliste, har tilmeldte på denne fortrin. 
 

3.7  For at komme på startlisten ved afbud eller udeblivelse, skal spillere på 
ventelisten være tilstede ved turneringens begyndelse. 
 

3.8  Eftertilmelding accepteres ikke i løbende hulspilsturneringer. 
 

4  Betaling 

4.1  Turneringsfee betales i golfbox.dk samtidig med tilmeldingen. 
 

4.2  Der kan kun betales med Dankort/Visadankort. 
Beløbet trækkes ved tilmeldingsfristens udløb og sker på sikker måde, så 
data er skjulte. 
 

4.3  Anden betalingsform kan forekomme i enkelte turneringer, fx KiK'ere. 
Dette fremgår af opslag og turneringsbetingelser. 
 

4.4  Fortrydes tilmelding inden tilmeldingsfristen, skal dette straks meddeles 
sekretariatet, som vil slette tilmeldingen, hvorved også betalingen 
bortfalder. 
 

4.5  Tilbagetrækning af tilmelding efter fristens udløb medfører ikke 
tilbagebetaling af fee. 
 

5  Afbud 

5.1  Afbud kan ikke ske ved stedfortræder men skal gives personligt. 
 

5.2  Afbud efter tilmeldingsfristens udløb skal meddeles sekretariatet. 
 

5.3  Er sekretariatet lukket, skal afbud meddeles turneringslederen, 
hvis navn og telefonnummer fremgår af startlisten. 
 

5.4  Afbud efter udløb af tilmeldingsfristen medfører tab af indbetalt 
turneringsfee. 
Kun ved helt særlige omstændigheder kan turneringsledelsen 
tilbagebetale fee. 
 

6  Handicap 

  Handicapgrænserne for den enkelte turnering fastsættes af 
turneringsudvalget og meddeles i turneringsbetingelserne samt 
golfbox.dk. 
Handicapgrænsen sættes ud fra registreret handicap. 
  

7  Startliste 

7.1  Startlisten offentliggøres i golfbox.dk hurtigst muligt efter udløb af 
tilmeldingsfristen. 
Desuden fremsender turneringsudvalget e-mail til spillerne om 
deres starttid. 
 

7.2  Medmindre andet fremgår af opslag/startliste, begynder en 
tællende runde på hul 1, hvorefter banens huller spilles i 
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fortløbende rækkefølge, til afslutning med hul18 (evt. hul 9). 
 

7.3  Spilleren skal starte på den tid startlisten angiver og bør møde 
5 minutter før på teestedet og melde sig til starteren. 
 

8  Markør 

8.1  Markør i klubturneringer og KiK turneringer skal være en af 
boldens spillere. 

8.2  I tællende turneringer kan en spiller, der ikke er fyldt 13 år, ikke 
være markør for en medspiller, men skal følges af en voksen 
markør, som kan være en spiller i bolden. 
 

8.3  Markør skal have EGA handicap. 
 

9  Caddie 

  Der må ikke anvendes caddie i klubturneringer, bortset fra i 
klubmesterskaber. 
 

10  Buggy 

10.1  Kun spillere med gyldig vogntilladelse (medicinsk begrundet) fra 
Hedeland GK må benytte buggy i klubturneringer. 
  

10.2  Der må ikke benyttes buggy i klubmesterskaber. 
 

10.3  Kørsel i buggy skal følge klubbens anvisninger. Overtrædelse kan 
medføre diskvalifikation i turneringen. Jf. Regel 33-7 om groft brud 
på etiketteregler. 
 

11  Turneringsledelse 

11.1  Turneringsledelsen for den enkelte turnering har det fulde ansvar 
for turneringens afvikling (Jf. Regel 34 om uoverensstemmelser 
og afgørelser.) 
 

11.2  Turneringsledelse af KiK-turneringer er det pågældende KiK 
udvalg. 
 

12  No Show – No Return 

12.1  Ved udeblivelse uden afbud fra en turnering udelukkes spilleren 
fra den næste klubturnering. 
 

12.2  Ved gentagne udeblivelser kan spilleren udelukkes fra flere 
successive turneringer. 
 

12.3  Såfremt en spiller forlader turneringen uden at meddele dette til 
turneringsledelsen, kan det medføre udelukkelse fra næste 
klubturnering. 
 

12.4  ”No Return” i en turnering uden rimelig grund anses for usportslig 
optræden og kan medføre udelukkelse fra næste klubturnering. 
 

13  Scorekort 

13.1  På spilledagen skal scorekort afhentes på det af 
turneringsledelsen anviste sted. 
Information herom fremgår ved startlistens offentliggørelse i 
golfbox.dk og på spilledagen af opslag. 
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13.2  Scorekort skal afleveres, på det af turneringsledelsen anviste 

sted, umiddelbart efter runden er slut. 
 

13.3  Spilleren skal også anføre stableford point på scorekortet. 
 

14  Spilletempo 

14.1  Spilletidsplanen for Hedelands bane er opslået på 
turneringstavlen i klubhuset og kan udleveres af sekretariatet. 
Den samlede tid for en 4-bold bør ikke overskride tidsplanen. 
 

14.2  I klubturneringer bør turneringsledelsen, såfremt der ikke er 
formildende omstændigheder, sætte den spiller på observation 
som overskrider den stipulerede tid. (Jf. Regel 6-7) 
 

14.3  Formildende omstændigheder er bl.a. den situation, hvor tab af 
afstand til foranspillende hold skyldes forhold, som spilleren ikke 
kan være ansvarlig for. 
 

15  Lige scorer 

15.1  Medmindre andet er anført i turneringsbetingelserne afgøres lige 
resultater efter ”den matematiske metode”. 
Denne betyder, at vinder er den der har scoret bedst på den 
sidste halvdel af turneringens huller, dvs bedst på sidste 36, 18, 9, 
6, 3 huller eller sidste hul. 
Giver dette ikke en vinder sker afgørelsen ved lodtrækning. 
  

15.2  Slagspil:  
Brutto:         Matematiske metode på scorer 
Netto:          Matematiske metode med handicap. 
Stableford:  Matematiske metode med point. 
 

Slagspil gunstart:    Matematiske metode på banens sidste huller. 
 

15.3  Hulspil: ”Sudden death play-off” på 1., 9. og 10. hul. 
 

15.4  For lige scorer i klubmesterskaber, 
 - se Turneringsbetingelser for Klubmesterskaber. 
 

16  Præmier 

16.1  Der er almindeligvis præmieoverrækkelse efter hver rækkes 
afslutning. 
Hvis en spiller ikke er tilstede ved præmieoverrækkelsen, fortabes 
retten til præmie, medmindre fraværet skyldes ganske særlige 
omstændigheder og dette er aftalt med turneringsledelsen inden 
turneringsstart. 
Ikke udleverede præmier kan overgå til klubben efter 
turneringsledelsens skøn. 
 

16.2  Præmier i et fortløbende turneringsforløb, fx eclectic, som 
overrækkes efter turneringens fulde afslutning, kræver ikke 
personlig tilstedeværelse for modtagelse. 
 

17  Klubmesterskaber 
Der henvises til særlige bestemmelser for disse. 

 


