
Regler for afvikling af klubmesterskaber i Hedeland Golfklub 2017 

Turneringerne afvikles efter The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews golfregler og 

Hedeland Golfklubs lokale regler.  

Turneringsbetingelser. 

Der henvises i øvrigt til Hedeland Golfklubs turneringsbetingelser - 

seneste udgave. 

Tilmelding via golfbox. Sidste tilmelding tirsdag den 5. september 2017 kl. 23.59.  

Efteranmeldelse er ikke mulig. Der betales ikke turneringsfee.  

Deltagere: Alle fuldtidsmedlemmer, der har haft Hedeland Golfklub som hjemmeklub i 
mindst 3 måneder før 1. runde i den pågældende række og som har et EGA hcp, kan 

deltage.  

Der skal mindst være 2 deltagere i en række der gennemfører alle runder for, at der er 

tale om afvikling af et klubmesterskab. 

Der kan i alt deltage op til 93 spillere i klubmesterskaberne i slagspil. 
Der gennemføres i samme weekend for alle rækker. 

Ved undertegning i en række kan antallet i førsteomgang overføres til den anden række 
i samme kategori. Herefter kan undertegning i en række overføres til en af de andre 
kategorier i nævnte rækkefølge: 

1) Ordinært KM, 2) Mid-age, 3) Senior, 4) Veteran og 5) Junior 

Ved overtegning udgår højeste hcp. 

Turneringsudvalget forbeholder sig ret til: 

- at justere deltagerantal i den enkelte række frem til offentliggørelse af startliste. 

- at justere hvilken tee der skal benyttes i den enkelte række frem til 
offentliggørelse af startliste. 

Generelt for klubmesterskaber 

Man kan ud over tilmelding til ordinært klubmesterskab i slagspil den 9. og 10. 
september 2017 tilmelde sig til én af følgende aldersbestemte rækker, hvor man 

opfylder betingelserne: 

mid age-, senior-, veteran-, eller juniorrækken. 

Bemærk! ønskes der deltagelse i KM ordinær række og en aldersbestemt række skal 

man ved tilmelding huske at svare på spørgsmålene i golfbox.  

Der skal ved tilmelding til en række også angives om der deltages i KM hulspil i den 

række man har tilmeldt sig. 

Ved deltagelse i 2 rækker og tilmelding til hulspil i begge rækker. Bemærk, at hulspil 

afholdes i følgende weekender: 

Hulspil aldersbestemte rækker den 16. og 17. september 2017 

Hulspil ordinært KM den 23. og 24. september 2017 

 



Man kan kun deltage i et af klubbens hulspilsmesterskaber såfremt man er kvalificeret 
hertil via slagspil KM. 

Deltager man i åben række og en aldersbestemt række er det 1. og 3. runde i den åbne 
række der er tællende i KM slagspil aldersbestemt række.  

Afgørelse ved lige: 

Ved lige resultater efter søndag - hvis 2 eller flere spillere står lige om 1. pladsen, spilles 
der omspil over 3 huller: 1., 9. og 10. 

Hvis stadig lige, spilles omspil Sudden Death Play Off (på hullerne 1, 9 og 10) med start 
på 1. hul. Hvis spillere står lige om 2. pladsen og det evt. ikke er afgjort ved førnævnte 
omspil, benyttes den matematiske model på den sidste ordinære runde. 

1. Slagspil klubmesterskaber, 9. og 10. september 2017. 

54 hullers slagspil scratch. Der er hcp. begrænsning på 36 

Deltagerantal 

Maks. 24 herrer/drenge og maks. 9 damer/piger. 

Ved undertegning i en række kan antallet overføres til den anden række. Ved 

overtegning udgår højeste hcp. 

Herrer/drenge spiller fra tee 60, damer/piger spiller fra tee 53. 

Juniorer, mid-age, seniorer og veteraner er naturligvis velkomne til at deltage i 
klubmesterskab i slagspil. Damer/piger bemærk spilletee er ens for aldersbestemte 
rækker og det ordinære KM for damer/piger.  

 

Ved overtegning udgår højeste handicap. 

Afvikling 

Turneringen afvikles over 2 dage med cut efter 36 huller, der så vidt muligt afvikles 
lørdag. 

Lørdag med start fra 1. tee og eventuelt også fra 10. tee således, at spillere med start på 

1. tee i første runde starter på 10. tee i anden runde og vice verca. Efter cut fortsættes 
med 3. runde søndag hvor der startes fra 1. tee i resultatrækkefølge, således at dårligste 

score starter først og bedste score sidst. 

Søndag deltager de 24 bedste herrer/drenge samt spillere med samme score som nr. 24 
og de 9 bedste damer/piger samt spillere med samme score som nr. 9. 

2. Hulspil klubmesterskab, 23. og 24. september 2017. 

Afvikles i weekenden fastsat af DGU til klubmesterskaberne i hulspil 

KM i slagspil åben række, er kvalifikationsspil til deltagelse i hulspilsklubmesterskab.  

Deltagere er de 16 bedste herrer/drenge og de 8 bedste damer/piger. 

Fortrinsret: 

Såfremt en spiller med hcp. mindre end 4.6 repræsenterer Hedeland Golfklub i en officiel 
turnering i den weekend hvor der spilles klubmesterskab i slagspil åben række, kan 

denne/disse spillere modtage wild-card til hulspilsklubmesterskabet, såfremt spilleren 
har meddelt fraværet og ønsket om deltagelse i hulspilsmesterskabet skriftligt til 



klubbens sekretariat inden start på slagspilsmesterskabet. 

 

Aldersbestemte rækker KM i hulspil.  

Afvikles i weekenden den 16. og 17. september 2017 

KM i slagspil aldersbestemte rækker, er kvalifikationsspil til deltagelse i 

hulspilsklubmesterskab.  

Deltagere er de bedste 4 herre/drenge og 4 damer/piger med semifinaler lørdag og 

finale søndag 

Bemærk! Der skal være deltagere til at gennemføre en finale i en række for, at der kan 
kåres en Klubmester i hulspil. 

 

3.  Mid-age klubmesterskab, 9. og 10. september 2017. 

36 hullers slagspil scratch. Der er hcp. begrænsning på 36 

Deltagerantal maks. 12 herrer og maks. 6 damer.  

Herrer kan deltage fra det kalenderår, hvori de fylder 35 og til og med det kalenderår, 

hvori de fylder 49.  

Damer kan deltage fra det kalenderår, hvori de fylder 35 og til og med det kalenderår, 

hvori de fylder 49.  

Turneringen afvikles over 2 dage med cut efter de første 18 huller.  

Efter cut fortsætter 12 herrer samt spillere med samme score som nr.12 og 6 damer, 

samt spillere med samme score som 6.  

Mid-age herrer spiller fra tee 60, og mid-age damer spiller fra tee 53.  

Ved undertegning i en række kan antallet overføres til den anden række. Ved 
overtegning udgår højeste hcp.  

 

4.  Seniorklubmesterskab, 9. og 10. september 2017. 

36 hullers slagspil scratch. Der er hcp. begrænsning på 36 

Deltagerantal maks. 12 seniorherrer og maks. 6 seniordamer.  

Herrer kan deltage fra det kalenderår, hvori de fylder 50 og til og med det kalenderår, 

hvori de fylder 59.  

Damer kan deltage fra det kalenderår, hvori de fylder 50 og til og med det kalenderår, 
hvori de fylder 59.  

Turneringen afvikles over 2 dage med cut efter de første 18 huller.  

Efter cut fortsætter 12 seniorherrer samt spillere med samme score som nr.12 og 6 

seniordamer samt spillere med samme score som nr. 6.  

Seniorherrer spiller fra tee 60, og seniordamer spiller fra tee 53.  

Ved undertegning i en række kan antallet overføres til den anden række. Ved 

overtegning udgår højeste hcp.  



 

5.  Veteranklubmesterskab, 9. og 10. september 2017. 

36 hullers slagspil scratch. Der er hcp. begrænsning på 36 

Deltagerantal maks. 12 veteranherrer og maks. 6 veterandamer.  

Herrer kan deltage fra det kalenderår, hvori de fylder 60.  

Damer kan deltage fra det kalenderår, hvori de fylder 60.  

Turneringen afvikles over 2 dage med cut efter de første 18 huller.  

Efter cut fortsætter 12 veteranherrer samt spillere med samme score som nr.12 og 6 
veterandamer samt spillere med samme score som henholdsvis nr. 6.  

Veteranherrer spiller fra tee 60, veterandamer spiller fra tee 53.  

Ved undertegning i en række kan antallet overføres til den anden række. Ved 
overtegning udgår højeste hcp.  

 

6. Juniorklubmesterskab, 9. og 10. september 2017. 

36 hullers slagspil scratch. Der er hcp. begrænsning på 36 

Deltagerantal maks. 3 junior-drenge og maks. 3 junior-piger. Drenge og piger kan 
deltage til og med det kalenderår, hvori de fylder 18. 

Turneringen afvikles over 2 dage uden cut efter de første 18 huller. 

Junior-drenge spiller fra tee 60, og junior-piger spiller fra tee 53. 

Ved undertegning i en række kan antallet overføres til den anden række. Ved 

overtegning udgår højeste hcp.  

 

Der henvises i øvrigt til Hedeland Golfklubs turneringsbetingelser - seneste 
udgave. 

Turneringsudvalget - Version 17. juli 2017 

 


