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ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE.
Punkt 02: DELTAGERE I KLUBBEN TURNERINGER – RÆKKEOPDELING -TURNERINGSFEE.
Punkt a
“hverdagsmedlemmer kan dog ikke deltage….”
Punkt a er ændret til:
Hverdagsmedlemmer kan deltage i klubturneringer weekend og helligdage, mod betaling af fuld greenfee.
Punkt d
Opdeling i Herre og Dame
Punkt d ændret til
Række A: Hcp fra +5,0 til 18,4
Række B: Hcp fra 18,5 til 36,0
Række C: Hcp fra 36,1 til 54,0

Punkt 03: TILMELDING – EFTERANMELDESE – FRAMELDING – AFBUD -- UDEBLIVELSE
Punkt a “Tilmelding senest kl. 23,50 den 3. dag før turneringsdagen
Punkt a er ændret til
Tilmelding senest kl. 23.59, 2 dage før turneringsdagen….
Punkt b
Tilføjelse: Mod betaling af gebyr, fastsat af THOR udvalg.
Punkt d “afbud 48 timer”
Punkt d er ændret til “afbud 24 timer”

Punkt 04: STARTLISTE - FREMMØDE
I punkt a tilføres:
Senest dagen før.
Punkt 06: AFVIKLING AF SPILLET
Punkt a Tee-steder “ Herre spiller fra gult og damer fra rødt tested
Punkt a er ændret til: Der spilles fra orange/blå/grøn teested, efter gældende HCP.
Punkt 08: PRÆMIEOVERRÆKKELSE
Punkt a “ i mesterskaber – og hvis det er nænvt I Turneingsbestemmelserne – er der dog kune en samlet
præmieoverækkelse.
Præmiemodtagere i netto-turneringer bør være personligt til stede ved præmieoverrækkelsen for at modtage
Præmien (mindst en spiller I parturneringer og mindst 2 spillere i holdturneringer).
Punkt a Tekst slettet.
TILLÆG 1

Turneringer med præmiesponsor…. udgår.
Turneringer uden præmiesponsor ændres til
1.
2.
3.
4.

Præmie værdi min. kr. 550,- i hver række v/ 1-8 deltagere
Præmie værdi min. kr. 400,- i hver række v/ 9-16 deltagere
Præmie værdi min. kr. 250,- i hver række v/17-24 deltagere
Præmie værdi min. kr. 125,- i hver række v/25- deltagere

I øvrigt kan der …………..
Klappepræmier tekst: klappepræmier betående af 3 bolde til hver af 2 udtrukne spillere…
Ændret til; klappepræmier til 2 udtrukne spillere…
TILLÆG II (MIDLERITDIGT)
Tillæg udgår.
Punkt 09 REVURDERING
Tekst: på udvalgets første møde I kalenderåret
ændret til: en gang årligt.
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Deltagere i klubbens turneringer – Rækkeopdeling - Turneringsfee.
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• 04.a. Startliste
• 04.b. Fremmøde

5
5

Scorekort – Handicap – Handicapregulering - Resultatberegning.
• 05.a. Scorekort
• 05.b. Handicap
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Afvikling af spillet
• 06.a. Tee-steder
• 06.b. Spillere trækker sig under en turnering
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01.
a.

TURNERINGSKOMITEEN - TVISTER.
Turneringskomiteen:
Turneringskomiteen er, hvis ikke andet er bestemt i Turneringsbetingelserne, Ordens-, regel- og
turneringsudvalget (THOR-udvalget), øverste myndighed i forbindelse med turneringens afvikling.

b.

Tvister:
Uoverensstemmelser eller tvivlsspørgsmål vedrørende Reglerne og forhold vedrørende turneringen
skal forelægges turneringskomiteen, hvis afgørelse er endelig. Regel 20-2b.

02.
a.

DELTAGERE I KLUBBENS TURNERINGER – RÆKKEOPDELING - TURNERINGSFEE.
Generelt:
Med mindre andet specifikt fremgår af Turneringsbetingelserne er turneringer kun åbne for aktive
medlemmer af VOLSTRUP GOLFKLUB. Hverdagsmedlemmer kan deltage i klubturneringer
weekend og helligdage, mod betaling af fuld greenfee.
Playing proer og teaching proer kan kun deltage i turneringer, såfremt det fremgår af den enkelte
turnerings Turneringsbetingelser.
I klubmesterskabsturneringer kan kun spillere, som har Volstrup Golfklub som hjemmeklub, deltage.

b.

Deltagebegrænsning:
Ved begrænsning i deltagerantal udgår de sidst tilmeldte, i mesterskaber dog tilmeldte med de højeste handicap.

c.

Juniorer:
Juniorer kan deltage i alle turneringer også Klubaftenturneringer, med mindre andet fremgår af
turneringens Turneringsbetingelser.

d.

Rækkeopdeling:
I forbindelse med den enkelte turnering kan turneringskomiteen vælge at opdele turneringsdeltagerne i forskellige rækker ud fra den enkelte spillers handicap med udgangspunkt i efterfølgende nøgle:
Række A: Hcp fra +5,0 til 18,4
Række B: Hcp fra 18,5 til 36,0
Række C: Hcp fra 36,1 til 54,0
Bortset fra mesterskaber og turneringer om vandrepokaler kræves der mindst 8 deltagere i en række
for at turneringen afholdes.
Endvidere kan turneringskomiteen fastlægge spilleform for de enkelte rækker, som er oprettet i forbindelse med turneringen (f. eks. hulspil, slagspil, stableford) og, at en given række f. eks. kun spiller
9 huller.

e.

03.
a.

Turneringsfee:
Turneringsfee kan ses på golfbox.dk
TILMELDING – EFTERANMELDELSE - FRAMELDING – AFBUD - UDEBLIVELSE.
Tilmelding:
Turneringsbetingelserne og tilmeldingslister kan ses på Golfbox mindst 16 kalenderdage før en turnering.
Tilmelding senest kl. 23,59, 2 dage før turneringsdagen på Golfbox eller ved direkte henvendelse til
Sekretariatet.
Tilmelding anerkendes kun ved samtidig notering af såvel medlemsnummer, navn, handicap.

b.

Efteranmeldelse:
Turneringskomiteen afgør, om efteranmeldelser inden 1. start i turneringen kan indplaceres på startlisten i tilfælde af afbud eller god plads. Mod betaling af gebyr fastsat af THOR udvalg.

c.

Framelding:
Framelding foretages på GolfBox eller ved henvendelse til sekretariatet inden tilmeldingsfristens
udløb. Eventuelt betalt turneringsgebyr tilbagebetales ved henvendelse til turneringskomiteen eller
sekretariatet.

d.

Afbud:
Afbud 24 timer eller senere før tidligste start i en turnering vil medføre, at turneringsfeen for den
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pågældende turnering skal betales. Spilleren er udelukket fra at deltage i andre turneringer i Volstrup
Golfklub indtil den skyldige turneringsfee er betalt.
e.

Udeblivelse:
Ved udeblivelse uden afbud udelukkes spilleren for at deltage i de to efterfølgende turneringer heri
er klubaftenturneringer medregnet. Turneringsfeen for den turnering spilleren er udeblevet fra skal
være betalt, før spilleren kan deltage i efterfølgende turneringer efter udelukkelsesperioden.

04.
a.

STARTLISTE – FREMMØDE.
Startliste:
Kan ses på www.golfbox.dk. Såfremt spilleren har oplyst mailadresse i GolfBox, vil spilleren automatisk blive orienteret om starttidspunkt m.v ved mail – senest dagen før.

b.

Fremmøde:
Spilleren skal møde ved teestedet senest 5 min. før start. Hvis en spiller møder for sent frem ved
start-teestedet, parat til at spille, inden for 5 min. efter starttid taber spilleren 1. hul i hulspil og
idømmes 2 strafslag på 1. hul i slagspil. Straffen ved for sent fremmøde ud over de nævnte 5 min. er
diskvalifikation. (Regel 5-3a).

05.
a.

SCOREKORT – HANDICAP – HANDICAPREGULERING - RESULTATBEREGNING.
Scorekort:
Afhentning af scorekort skal ske i klubhuset, hvis ikke andet er anført i Turneringsbetingelserne, senest 20 minutter før egen start.
Aflevering af scorekort skal ske til turneringskomiteen i klubhuset, hvis ikke andet er bestemt i Turneringsbetingelserne.

b.

Handicap:
• Spilleren skal selv kontrollere, at handicap er korrekt på turneringsdagen.
• For højt anført handicap på scorekortet medfører diskvalifikation.
• For lavt anført handicap på scorekortet medfører beregning ud fra det anførte handicap.

c.

Handicapregulering:
Handicapreguleringer finder udelukkende sted på basis af de i en turnering opnåede stableford point.

d.

Resultatberegning:
Hulspil
Slagspil (brutto)
Slagspil netto

Slagspil/Stableford

Klubmesterskaber

Sudden deaths play off fra 1. hul
Sudden death. Hul(lerne) udpeges af turneringsledelsen.
Laveste nettoscore på sidste 9, 6, 3 og sidste hul(er)
(spillerens sidste huller)
Stadig lige: Lodtrækning
Bedste pointscore på de sidste 9, 6, 3 og sidste hul(er)
(spillerens sidste huller)
Stadig lige: Lodtrækning.
Omspil af et eller flere huller indtil vinderen er fundet. Hul(lerne) udpeges af turneringsledelsen.

06.
a.

AFVIKLING AF SPILLET.
Tee-steder:
Der spilles fra orange/blå/grøn efter gældende HCP.

b.

Spilleren trækker sig under en turnering:
Hvis spilleren trækker sig under en turnering eller før en enkelt runde i en turnering, sidestilles dette
med udeblivelse. Formildende omstændigheder (sygdom, ulykker og lign.) skal bevises i henhold til
DGU´s Generelle Sanktionsbestemmelser.

c.

Afbrydelse af spillet:
Med henvisning til Golfreglernes § 5-7 uspenderer turneringskomiteen spillet ved at udsende følgende signal (som gentages) fra Klubhuset med et kompressorhorn:
Spillet suspenderes: 3 lange (af hver ca. 2-3 sekunders varighed).
Når spillet kan genoptages udsendes følgende signal (som gentages) fra Klubhuset med et kom-
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pressorhorn: Spillet skal genoptages: 3 korte (af hver højst ½ sekunds varighed).
d.

Langsomt spil:
For mesterskaber og månedsturneringer gælder specielt, idet der henvises til Golfreglernes § 5-6,
at et hold skal holde sin position i forhold til det foranspillende hold, således at startintervallet
ikke ændres væsentligt, samt overholde den opstillede maksimale tidsplan for en runde på
banen.
Ved første væsentlig afvigelse gives der advarsel til holdet og systematisk tidtagning kan
iværksæt- tes. En spiller må efter given advarsel maksimalt anvende 45 sekunder til ét slag udregnet fra det tidspunkt, hvor spilleren har mulighed for at slå. Såfremt en spiller i samme
runde derefter forår- sager utilbørlig forsinkelse, tildeles straf i følgende rækkefølge:
1. gang: ”den generelle straf”
2. gang: ”den generelle straf”
3. gang: Diskvalifikation.

07.
a.

GOLFBIL ELLER TILSVARENDE/CADDIE/AFSTANDSMÅLER.
Brug af golfbil eller tilsvarende.
Spillere må under den fastsatte runde ikke lade sig transportere. Turneringskomiteen for den
enkelte turnering kan dispensere herfra på grund af fysisk handicap og lignende.
Der kan ikke dispenseres ved klubmesterskabsturneringen.

b.

Caddie.
Spilleren må i den fastsatte runde assisteres af en caddie, men må kun have én caddie ad
gangen. Turneringskomiteen kan i turneringsbetingelserne forbyde anvendelse af caddier eller
begrænse en spiller i hans valg af caddie.

c.

Brug af udstyr – Regel 4-3.

d.

Ved klubmesterskaber må spilleren ikke gøre brug af golfbil.

08.
a.

PRÆMIEOVERRÆKKELSE.
Præmieoverrækkelse finder som udgangspunkt sted umiddelbart efter turneringen når
resultatet af turneringen foreligger.

Præmietagere skal være tilstede ved præmieoverrækkelsen ellers går præmien til næste i
rækken. Turneringskomiteen kan dog dispensere herfor i forbindelse med, at der har været
afbrydelser af
spillet eller lignende under afvikling af turneringen.

TILLÆG 1.
THOR-udvalget har fastlagt følgende vejledende retningslinier for præmiefastlæggelse ved
afviklede turnerin- ger i Volstrup Golfklub.
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1.
2.
3.
4.

Præmie værdi min. kr. 550,- i hver række v/ 1-8 deltagere
Præmie værdi min. kr. 400,- i hver række v/ 9-16 deltagere
Præmie værdi min. kr. 250,- i hver række v/17-24 deltagere
Præmie værdi min. kr. 125,- I hver række v/25- deltagere

I øvrigt kan der fastsættes præmier til vindere af ”turneringer i turneringen” som f. eks.
•
•

Længste drive
Tættest på hul

eller præmier, der ikke er afgjort af den enkelte spillers placering, f.eks.
•
•

Motivationspræmie
Opmuntringspræmie

Klappepræmier fra og med 2020.
Der indføres klappepræmier til 2 udtrukne spillere blandt de spillere, der har deltaget i turneringen (det
gælder også klubturneringer om tirsdagen). Spillere, der har modtaget placeringspræmier eller nærmest hul præmier, kan ikke modetage klappepræmier.
09.

REVURDERING.

Det påhviler udvalget at revurdere udvalgets GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED
AFVIKLING TURNERINGER VOLSTRUP GOLFKLUB en gang årligt. Hvis der foretages
ændringer/tilføjelser orienteres klubbens bestyrelse herom.
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