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Retningslinjer for Oldtimer Sommerturnering 

 

Generelt 

1) Der arrangeres normalt en 18-hullers turnering samt en 9-hullers turnering. Inden sæsonstart 

meddeler Oldtimer-udvalget hvor mange rækker deltagerne opdeles i, samt efter hvilke kriterier 

opdelingen sker. Den række man starter i, forbliver man i, for hele sæsonen. Foruden 

rækkeopdelte 18-hullers og 9-hullers turneringer arrangeres en Eclectic-konkurrence for såvel 

18-huls-spillerne som 9-huls-spillerne. 

 
2) For at kunne deltage i turneringen skal man fra og med sæsonen 2015, udover at opfylde 

Oldtimers alderskriterier, også have et handicap på højst 40. Spillere som har handicap højere 

end 40, men som har deltaget i Oldtimers sommerturnering tidligere, har dispensation til fortsat 

at være med.  Spillehandicap for spillere med faktisk handicap højere end 36 skal dog 

beregnes som om spilleren havde handicap = 36. 

 
3) Kvinder spiller fra tee 50 (rød tee), mens mænd som hovedregel spiller fra tee 60 (gul tee). 

Mænd som er fyldt 70, eller fylder 70 i løbet af turneringsåret, kan vælge at spille fra tee 50. 

Hvis dette vælges gælder det for hele sæsonen, og man har så samtidig fravalgt deltagelse i 

Eclectic - konkurrencen. 

 

Startlister, bookning, bekræftelse 

1) Startlister publiceres på nettet cirka 14 dage før spilledato. Listerne sættes samtidigt op på 

vores tavle i klubben 

 

2) Oldtimerne har fortrinsret til spilletider onsdage i tidsrummet 7.30 til cirka 13.00 (afhængig af 

antallet af medlemmer i Oldtimers). Fortrinsretten gælder indtil 5 døgn (120 timer) før 

spilletidspunktet. Herefter bortfalder fortrinsretten, og alle ”ikke-Oldtimers” kan også booke. 

Hvis man som eksempel har fået en starttid onsdag kl. 8.15, så skal man for at være sikker på 

at få sin tid booke senest kl. 8.15 fredagen før.  

 

3) Alle booker selv tid i Golfbox, og det forventes at man booker sig i overensstemmelse med 

den angivne tid på Startlisten. 

 

4) Såfremt der er særlige forhold (lægebesøg, afhentning af børnebørn eller lignende), så kan 

man undtagelsesvis prøve at finde en anden tid, men det skal altid være indenfor Oldtimer-



Side 2 
 

tiden. Dette vil for 18-hullers spillere sige tiden mellem 7.30 og ca 11.00, og for 9-hullers 

spillere ikke senere end kl. 13.00. Af respekt for startlisten bør en sådan ændret tid tidligst 

bookes et par dage før spilledagen. Under helt specielle omstændigheder kan Oldtimer-

udvalget dispensere for disse tidskrav. 

 

5) Når man ankommer til klubben på spilledagen bekræfter man i Golfbox, at man er kommet, og 
man tilmelder sig samtidig dagens turnering ved at gå i Klubturneringer (skærmbilledets 
venstre side), finde dagens turnering og tilmelde sig, 

 

6) De spillere som på en given dag har fået de seneste starttider hos henholdsvis 18- og 9-
hulsspillerne, bør, når man står på 1. tee, orientere sig om ”alle er med”, så ingen bliver 
efterladt alene tilbage. Hvis det viser sig at der er en 4-bold og en 2-bold ved siden af 
hinanden, så vis fleksibilitet og spil 2 3-bolde i stedet. 
 

7) Efter runden lægges scorekort, underskrevet af spiller og markør, som sædvanlig i vores 

postkasse i mellemgangen. Din markør skal være en spiller der også deltager i Oldtimer-

turneringen. Aflevering af scorekort skal ske inden for rimelig tid efter rundens afslutning. 

Under normale omstændigheder kan det ikke forventes at scorekort afleveret senere end 

klokken 16.30 vil komme med i dagens resultat. 

 

8) Hvis der er lagt scorekort i postkassen, men spilleren ikke er tilmeldt turneringen (se pkt 5 

ovenfor), så vil scorekortet ikke blive registreret, og spilleren vil derfor ikke være med i 

turneringen på den pågældende dag. 

 

9) Hvis spilleren er tilmeldt turneringen, men der ikke er et modsvarende scorekort i postkassen, 

så vil det blive betragtet som en ”no-return”, og man vil få tillagt 0,1/0,2 til sit handicap 

afhængig af handicapgruppe. 

 

10) Hvis der sjuskes med udfyldelse af scorekort, så der er tvivl om scoren, eller der er tvivl om, på 

hvilket tidspunkt man har været ude at spille, så forbeholder matchledelsen sig retten til at 

diskvalificere de spillere det vedrører. 

 

Turneringens afvikling 

1) Turneringen afvikles efter Dansk Golf Unions til enhver tid gældende regler og klubbens 

lokalregler. 

 

2) Såfremt der på en turneringsdag er mindre end 20 % af det samlede antal tilmeldte til 

Sommerturneringen der deltager, annulleres runden. 
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3) Oldtimer-udvalget har ret til at aflyse en runde i den løbende turnering, såfremt ekstremt 

ugunstige vejrforhold , som f. eks. ”blæst og kraftig regn”,  forårsager  unfair forhold for en 

overvældende majoritet af deltagerne i runden. 

 

4) I øvrigt har Oldtimer-udvalget mulighed for i ganske særlige tilfælde at fravige 

turneringsbestemmelserne 

 

 

Hedeland april 2017 


