
 
 
SØNDAGSVINTERTURNERING     2020/2021   

Turneringsbetingelser 

  

Startdato 

Der spilles søndage med start søndag den 25. oktober 2020 

Der spilles alle søndage underforudsætning at der ikke er en klubturnering den pågældende søndag. 

  

Afslutning 

Søndag den 7. marts 2021, hvor der er gunstart kl. 8.30           Fællesspisning kl. 11.30. 

  

Der bookes selv en tid bortset fra afslutningen 

  

Antal score 

De 8 bedste scores af i alt 20 (Ved færre antal end 16 mulige runder, nedsættes antallet af bedste scores. 

(En runde er mulig, hvis banen åbner senest kl. 11.00) . 

En spillers runde vil være tællende, hvis hullerne på forni er gennemført.         

  

Placeringspoint 

På hver enkelt spilledag spilles om placeringspoint. De bedste i rækken vil få et antal point efter 

følgende regler: 

  

HERRER & DAMER: Placering nr. 1–14 vil få følgende point: 

20,17,14,12,11,10,9,8,7,6, 5,4,3 og 2 

  

Øvrige deltagere modtager 1 placeringspoint. 

Hvis der på en spilledag er højst er 4 i rækken, så vil der blive fratrukket 5 placeringspoint pr. spiller. 



 

Ved stor tilmelding i en række kan matchpointrækkefølgen ændres, 

              

Tilmelding                        Via golfbox eller til Lars 

  

Matchfee 

Kr. 45,- betales ved tilmelding i golfbox - hvis ikke dette er muligt rettes henvendelse til turneringsleder 

(Lars) eller sekretariatet 

  

Scorekort 

Skal afleveres i postkassen til Hcp.-regulering.  

  

Hcp.regulering 

Starthandicap for en deltager er ens normale handicap, herefter reguleres (uofficielt) ned på dette ved 

spil bedre end handicap. Der benyttes handicapsystemet fra før 2021. Der spilles med det samme handicap, 
hvad enten der spilles sommerbane eller vinterbane. En evt. ændring af handicap ved årsreguleringen 
gælder ikke for denne turnering.  Udefra kommende handicaprettelser gælder ikke for denne turnering. Altså 
en regulering af handicap fra spil på vinterbanen gælder også ved spil på sommerbanen og vice versa. 

  

Spilleform                         

Der spilles stableford. Der spilles til sommergreens, hvis de er åbne. Der spilles de første 9* mulige 

huller. Ved spil til vintergreens spilles vinterbanen dvs. de første 9 af de 15 huller. Antallet af huller ved 
afslutning fastsættes senere. 

* Ved færre huller åbne end 9 skal der mindst være 8 huller åbne ellers aflyses den pågældende dag.  

  

Antal slag                         

Ved spil til sommerbane benyttes de normale konverteringstabeler og ved spil til vinterbane benyttes 

konverteringstabellerne til vinterbanen på vinterbanescorekort. 



De slag der tildeles på de ikke spillede huller mistes 

                                                                                     

Lokalregler 

Spillelinien på "greens" må forbedres på vinterbanen dog uden at beskadige "greens". Se endvidere 

vinteropslag. 

  

9 hullers turneringen er ikke kønsopdelt- både herrer og damer kan deltage. 

  

9 hullers -Række HCP.       37,0– 54,0     

Rækken kan udgå hvis der er for få deltagere med. 

  

PS! Første gang der spilles, bedes man notere på scorekortet, hvilken række man deltager i. 

                              

 Herrer må spille fra tee 60, 55, 50, 45, 40 når der spilles sommerbane. Damer spiller tee 50, 45, 40 

Konverteringstabel for det benyttede teested benyttes. 

Herrerne vælger på første tee, hvilken teested de ønsker at spille fra den pågældende søndag. Næste søndag 
er det således tilladt at vælge et andet teested osv. 

   

                                           

              Lars Saust f. turneringsledelsen 

              Tlf: 2092 3048   mail: lsaust@webspeed.dk 

  

  

  

  

 



 


