
  

 

Generelle turneringsbetingelser for Vestfyns Golfklub 

 

Turneringsbetingelserne er gældende ved alle turneringer, med mindre andet fremgår 

specifikt ved hver enkelt turnering. I øvrigt henvises til DGU’s turneringslederhåndbog.  

 

Damer spiller fra rød tee, herrer spiller fra gul tee. Startrækkefølge i singleturneringer er i          

stigende handicaporden. 

 

Tilmelding  
Via Golfbox.  

Sidste frist for tilmelding er normalt 3 hverdage før turneringen.  

Spilleren skal selv før deltagelse i en tællende turnering at sikre sig, at det er det rette 

handicap der står på scorekortet. 

 

Turneringsfee:  
Turneringsfee betales ved tilmelding i Golfbox.  

 

Tee-off:  
• Startlisten offentliggøres senest to hverdage før turneringen 

• Scorekort skal afhentes hos turneringsledelsen senest 15 minutter før start 

• Spilleren skal være på teestedet senest 5 minutter før start 

o Overskridelse af starttid med op til 5 min. medfører 2 strafslag, der 

påføres første hul 

o Overskrider spilleren starttid med 5 min. eller mere er straffen 

diskvalifikation 

 

Afbud / udeblivelse / efteranmeldelse:  
Ved afbud efter startlistens offentliggørelse vil der blive opkrævet turneringsfee.  

Afbud på turneringsdagen uden gyldig grund, eller ved udeblivelse fra turneringen, vil, 

ud over opkrævning af turneringsfee, medføre 14 dages karantæne for deltagelse i 

turnering. Karantænen omfatter også de faste ugedagsturneringer. Efter anmeldelse 

accepteres i tilfælde af afbud. Alle afbud og eventuelle efter anmeldelser skal ske 

direkte til turneringslederen.  

 

Scorekort:  
Efter turneringen skal scorekortet afleveres til turneringsledelsen i nøje 

overensstemmelse med golfreglernes § 6.6 stk. b. Der skal omregnes til 

stablefordpoint i henhold til handicapsystemet § 4.5.  

 

Afleveringsområde: 

Området for aflevering af scorekort er forhallen inkl. proshoppen ved sekretariatet.  

Når spilleren har forladt forhallen kan der ikke ændres i scorekortet. 

 

Lige score:  
Ved lige score gælder, hvor andet ikke er nævnt, følgende: 

• Hulspil: der spilles sudden-death play-off startende fra hul 1 

• Slagspil: bedste score på banens sidste 18, 9, 6, 3, 1 huller – derefter 

lodtrækning 

• Gunstart: Lodtrækning.  

 

Præmier:  
I henhold til DGU’s anbefalinger. Spilleren (ved par kan en spiller repræsentere parret) 

skal være til stede ved præmieoverrækkelsen for at modtage sin præmie, ellers går 

den videre til næste placering.  

 



  

 

 

 

 

Caddie/Køretøjer 

Caddie er ikke tilladt. Ved brug af personbefordrende køretøjer henvises til regel 33-

8/4. 

 

Elektronisk afstandsmåling er tilladt. 
Hvis spilleren under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at 

angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, 

vindhastighed, temperatur m.v.) er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren 

diskvalificeres, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere 

funktioner, jf. Tillæg 1, Afsnit B, stk. 9 

 

Straf for overtrædelse af denne Lokale Regel: Diskvalifikation (Regel 14-3). 

Det betragtes ikke som råd at udveksle information om afstand fra bold til hul af 

hverken med eller modspiller.  Regel 8, dec. 8-1/2. 

 

Andet Elektronisk udstyr. 

Mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr skal være slukket under spillet. 

Overtrædelse heraf efter indberetning – medføre disciplinær straf, herunder karantæne 

i fremtidige turneringer (både individuel - og holdturneringer), jf. "Generelle 

Sanktionsbestemmelse" i Håndbog for Turneringsledere, kapitel 6.  

Hvis spilleren under spil af runden gentagne gange overtræder forbuddet og med sin 

adfærd bevidst generer andre spillere, kan spilleren diskvalificeres i den igangværende 

turnering for et alvorligt brud på etiketten, jf. Regel 33-7. 

 

Afbrydelse af spillet: 
Hvis spillet skal afbrydes på grund af vejret, vil turneringsledelsen signalere dette ved 

en lang hyletone fra signalhorn. I øvrigt henvises til Regel 6-8. 

 

Foto  

I forbindelse med klubbens arrangementer kan der være fotografer til stede. 

Alt fotomateriale optaget af klubbens fotografer* under disse arrangementer tilhører 

klubben og kan derfor benyttes i enhver golfrelateret sammenhæng, herunder 

markedsføringsøjemed. 

Deltagere bekræfter ved deres tilmelding at være indforstået hermed og for personer 

under 18 år, samtykker forældre ved tilmelding af deres barn. 

 

* eller fotografer, der overdrager brugsrettigheder af fotomateriale til klubben.  
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