
Nyttige tips og etikette regler 

Tilmelding:  

Inden sæson start tilmelder du dig 18 hullers rækken eller 9 hullers rækken i golfbox og betaler 

350,-  

Inden mandag kl. 16 tilmelder du dig turneringen til først kommende tirsdag.  

Du kan sagtens tilmelde dig alle tirsdage på en gang, hvis du ikke møder op, vil der stå RTD ud 

for dig i resultatlisten. 

Husk at booke tid i golfbox, vi har fortrinsret fra 8:30-10:15 og 14:45-17:30. Vi anbefaler 3 

bolde for at gøre flowet bedre. 

Ikke bookede tider frigives 5 dage før.  

 

Spille former: 

 

Stableford: De ekstra slag du har på banens 18 huller (spille hcp), fordeles på hullerne i forhold 

til det enkelte huls nøgle. Du samler bolden op, når det ikke længere er muligt at få point. 

Slagspil: Bolden skal i hul på alle huller. Efter runden lægges alle slag sammen (bruttoscore). 

Fra bruttoscoren trækkes de ekstra slag du har, og du har nettoscoren. 

Slaggolf: Max 5 slag ekstra på hvert hul ex.8/9/10 slag. Når slagene er brugt samles bolden op 

og antal slag noteres. Fra bruttoscoren trækkes dit spille hcp. og du har nettoscoren. 

Etikette regler:  

Dameturnering, flere etikette regler Ordensregler | Hedeland Golfklub (hedeland-golf.dk)  

Læs også regler i tilfælde af torden  

Husk at spille ready golf. Spil når du er klar.  

Ret dit boldmærke op på green og riv i bunkeren efter dig.   

Vær åben for at spille med nye og andre damer. 

Vær åben for at andre kan melde sig på din bold. 

Spil gerne på tværs af rækkerne, husk at sikre dig, at I mindst er 2, der går 18 huller.  

Efter runden:  

Resultater og scoreindberetning:  

Kontroller straks jeres scorekort efter spillet og verificér resultatet.  

Hurtigst mulig indtast dine slag via det link, du har modtaget i en mail, mandag aften. Evt. på 

mobilen. Dog senest tirsdag kl. 21.30.  

Husk stadig at du har et markør-ansvar og skal sikre dig, scorerne er korrekte for både dig og din 

medspiller. Gem scorekortet min. 2 måneder for evt. stikprøvekontrol.  

Afbud: Husk at melde afbud til din medspillere, hvis du ikke kan nå din tid. 

Slet din tid i golfbox og send en besked til de andre spillere i bolden. Kan gøres straks på 

webversionen. Sletning af din tid kan også gøres i golfbox-appen på mobiltelefonen.  

https://www.hedeland-golf.dk/banen/regler-etikette/ordensregler/

