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Klubaftensmesterskaberne er en gennemløbende simulatorturnering der spilles hver tirsdag aften. Der 

afsluttes med en finale tirsdag den 18. marts 2014. 

Til denne sæson har vi ændret lidt på strukturen, som forhåbentlig gør turneringen endnu bedre. Først og 

fremmest vil vi forsøge at nå 18 huller på de 3 timer, således at vi starter runden præcis kl. 19.00. Viser det 

sig, at det ikke kan nås, ændrer vi det tilbage til en 9-hulsturnering. Desuden er pointsystemet ændret, 

således at man får placeringspoint efter hver aften. Aftenens vinder får 10 point, nummer to får 8 point 

osv. Hver spillers 6 bedste runder i løbet af vinteren lægges sammen og de 8 spillere med flest point går i 

finalen. 

Der spilles stadig med online handicap.  Har man ikke et online handicap oprettes man med sit officielle 

DGU-handicap som så begynder at blive reguleret efter 3 tællende runder.  

Turneringspropositioner: 

 Der er ”gunstart” kl. 19.00 hver tirsdag aften. Mødetid kl. 18.45 for inddeling af hold. 

 Der spilles 18 hullers slagspil med fuldt spillehandicap (online handicap). 

 Der spilles forskellige baner hver gang 

 Herrer spiller fra ”amatør-tee” og damer fra ”ladies-tee”. 

 Systemet tildeler maximalt handicap for 36,4 for herrer og 40,4 for damer. 

 Der spilles ud fra computerens standardindstillinger. 

 Fairway, rough og bunker defineres inden af turneringsledelsen.  

 Ved en evt. computerfejl eller lignende bestemmer turneringsledelsen, hvad der skal ske. 
(der er mulighed for mulligan ved en helt åbenlyst teknisk fejl) 

 Hver spillers 6 bedste runder i løbet af vinteren lægges sammen og de 6 spillere med flest 
point går i finalen. Alle med samme antal point som nummer 6 kommer med i finalen. 

 Man kan deltage så mange gange man ønsker, men man skal ”vige” for spillere, som har 
spillet færre runder end én selv. 

 Scorerne nulstilles til finalen og der spilles 18 hullers slagspil i finalen (med online handicap). 

 Tilmelding sker via golfbox senest søndag aften inden kl. 23.50.  

 Turneringsfee er 100,- som dækker både Turneringsfee og simulatorleje. 

 Der skal være 3-4 spillere pr. simulator for at runderne bliver afviklet. 
 Turneringsledelsen har i løbet af vinteren ret til at ændre/optimere disse propositioner, 

hvilket naturligvis annonceres. 
 

Pointsystem: 

1. Plads: 10 point 

2. Plads: 8 point 

3. Plads: 6 point 

4. Plads: 4 point 

5. Plads: 2 point 

se resultater på www.volstrupgolf.dk 


