
 

Old Timer - Vinterturnering 2020/2021  
 
 
Vinterturneringen spilles som en stableford-turnering, hver onsdag fra 14. oktober 2020 til den 21. 

april 2021 (dog ikke 9. december, hvor der formodentlig spilles Ærtematch, samt 23. december), 

med en opdeling af spillerne i 2 rækker, en dame-række og en herre-række.  

 

Alle klubmedlemmer, der opfylder Oldtimer alderskriterierne (fyldt 50 i 2020 for kvinder, fyldt 55 for 

mænd), er velkomne. 

 

Den bane der spilles er som følger (se også note nedenfor):  
- Hvis Sommerbanen er lukket, spilles Vinterbanen, som den er defineret p.t.  
- Hvis Sommerbanen er åben,  

o Hvis vogn (trolley) er tilladt, så spilles alle 18 huller  
o Hvis der er vognforbud spilles hullerne 1-10 samt 15-18, i alt 14 huller 

 

På de enkelte spilledage spilles om placeringspoint. Det vil sige, at på den enkelte dag vil nr. 1 – 10 
få følgende point: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Placeringen afgøres ud fra det opnåede antal 
stablefordpoint. Ved lige scores anvendes først den matematiske metode og dernæst lavest 
handicap til at afgøre den opnåede placering. 
 

De 12 bedste resultater (Placeringspoint) er tællende - baseret på mindst 19 match-dage. Hvis der 
på grund af banelukninger spilles færre end 19 matcher, beregnes de bedste resultater på grundlag 
af 2/3 af de spillede matcher. 

 

Hvis der på en spilledag afleveres et antal scorekort i en række, som er mindre end 20 % af de 
tilmeldte i denne række, så er matchen ikke-tællende for denne række, på denne dag. Hvis banen på 
en spilledag, på grund af vejrlig eller andet, åbner senere end kl 10.30, så er runden ikke tællende. 

 

Handicap-regulering foretages kun (og kun nedad), hvis der spilles vinterbane. Hvis der er fuld 
sommerbane og nogen ønsker at spille EDS, så må de selv stå for denne registrering. 

 

Matchfee for turneringen er kr. 250,-. Tilmeld dig via Golfbox. Klubturnering, herefter oktober, 
’Oldtimer tilmelding til vinterturnering 2020-2021’. 
Der registreres ikke resultater før matchfee er betalt. 

 

Der vil blive udfærdiget Startlister, som skal respekteres, men det er derefter op til den enkelte selv 
at booke tiden via Golfbox. 

 

Afslutning holdes onsdag, den 21. april 2020 som en gunstart (hvis muligt) og med 
efterfølgende frokost. 

 

Old Timer udvalget 

 
Note: Endeligt baneforløb fastlægges efter klubbens anvisninger 


