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Afvikling af turneringer 

Formål: 

Det tilstræbes, at der afvikles maksimalt 2 turneringer om måneden. Der fastsættes et 

turneringsfee årligt på turneringsledermødet. Der må ikke afvikles turneringer både lørdag 

og søndag i samme weekend (undtaget er klubmesterskaber). 

Ved klubturneringer forstås en turnering arrangeret af VFG i henhold til turneringsplan 

offentliggjort på golfboks. 

Det tilstræbes, at sponsorudvalget taler med sponsorerne om præmier til turneringer, når 

de forhandler sponsorkontrakter.  

Afslutningsturnering for kaninledere holdes efter tur mellem de deltagende klubber. 

Gyldigt afbud skal være turneringsledelsen i hænde senest 1 time før turneringstart. 

Senere afbud eller udeblivelse kan medføre turneringskarantæne. 

Åbne turneringer: 

Alle turneringer (undtaget klubmesterskaber) er åbne turneringer. 

Det er i klubbens interesse, at en åben turnering gøres attraktiv for gæster. Greenfee vil 

derfor være 50 % af normal greenfee. 

Udover greenfee fra gæstespillere tilfalder turneringsfee, der ikke anvendes til præmiekøb, 

klubben. 

Turneringsfee bør være mindst kr. 60 pr. spiller.  

Der tilbydes mad efter turneringen.  

Dette betales via Golfbox sammen med turneringsfee. 

Ved DGU-turneringer (undtaget DGU-holdturnering klubben selv deltager i) er 

hovedreglen, at der afvikles en DGU turnering hvert andet år i overensstemmelse med 

henstillingen fra DGU. Under alle omstændigheder max. en DGU-turnering pr. år.  

Gunstart: 
Alle turneringer afvikles som hovedregel med gunstart. Evt. baglæns gunstart ved få 
deltagere. Ved gunstart er start senest kl. 09.00. 
Tirsdagsgolf har gunstart en gang om måneden med fællesspisning og 
præmieoverrækkelse. 
Onsdagsdamer og Torsdagsherrer har ligeledes gunstart til forårs- og efterårsafslutning. 
Seniorklubben har gunstart hver tirsdag. Ved mange deltagere er der gunstart på alle 
huller. Dette aftales med daglig leder. 
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Deltagerantal: 
Minimumskravet for gennemførelse af en turnering er 36 spillere. 
 
Turneringsudvalget: 
Formand for Turneringsudvalget samt daglig leder forbereder det kommende års 
turneringer inden udgangen af året, hvor datoerne efterfølgende offentliggøres på Golfbox. 
Turneringsudvalget indkaldes til det årlige møde i januar/ februar, hvor det foregående års 
turneringer gennemgås for evt. tilretning til det kommende år. 
På mødet gennemgås dette års turneringer, og det aftales, hvem der er ansvarlig for de 
enkelte turneringer, og hvem der skal være med som medhjælper. 
Til turneringsledermødet medbringer formanden for Turneringsudvalget en liste over DGU- 
kurser for turneringsledere. 
 
Turneringsledelsen opgaver: 
Der henvises til Hjemmesiden samt til VFGs Kommunikationspolitik. 
 


