
Generelle turneringsbetingelser 2016 

Handicapgrupper Damer Herrer 
  Handicap Spillehcp Handicap Spillehcp 
Gruppe A  +     - 14,4 0  - 16 +     - 14,6 0  - 16 
Gruppe B 14,5 – 23,9 17 – 27 14,7 – 23,9 17 - 27 
Gruppe C 24,0 – 49,0 28 – 54 24,0 - 48,0 28 - 54 
(alle spiller 18 huller)     

 

Seniormedlemmer i Fredensborg Golf Club med et EGA-handicap på 49/48 eller derunder kan deltage i 
klubbens turneringer, hvis ikke andet fremgår af turneringsbetingelserne for de enkelte turneringer. 
 

Medmindre andet er fastlagt i turneringsbetingelserne spilles der normalt i 3 fællesrækker i.h.t. ovenstående 
gruppeinddeling. Herrer spiller altid fra gult teested og damer fra rødt teested. 
 

En turnering opslås senest 21 dage før datoen for turneringen. Tilmelding skal ske i henhold til turnerings-
betingelserne. Tilmelding sker via Golfbox. 
 

Af turneringsopslaget fremgår tilmeldingsfristens udløb, og efter denne dato kan tilmelding ikke ske uden 
særlig aftale med turneringslederen. Framelding inden tilmeldingsfristens udløb foretages hos sekretariatet, 
og forudbetalt turneringsfee tilbagebetales. Startliste opsættes senest fem dage før turneringsdagen og kan 
samtidig ses i Golfbox, dog ikke ved gunstart. Ved gunstart opsættes startlisten senest ½ time før starten. 
 

Afbud efter tilmeldingsfristens udløb meddeles sekretariatet uden ophold, turneringsfee tilbagebetales 
ikke. Afbud på turneringsdagen kan ske efter kl. 07:00 til turneringslederen, telefonnummer fremgår af 
turneringsbetingelserne. Afbud senere end 30 min. før turneringens starttidspunkt betragtes som 
udeblivelse. Udeblivelse fra en turnering medfører én turneringsdags karantæne. 
 

Såfremt en spiller afbryder sit spil eller forlader turneringen uden at meddele dette til turneringslederen, vil 
pågældende blive idømt én turneringsdags karantæne. 
 

Medlemmer, der af bestyrelsen har tilladelse til at anvende golf-scooters eller andre former for golf- 
køretøjer på banen, kan anvende disse i forbindelse med deltagelse i turneringer, hvis andet ikke fremgår af 
turneringsbetingelserne. 
 
Ved langsomt spil i forhold til klubbens gældende tidsskema har turneringslederne beføjelse til at uddele et 
straffeslag til et hold ved første forsinkelse, ved næste forsinkelse to straffeslag og derefter diskvalifikation. 
Straffene kan uddeles kollektivt til holdet eller til en eller flere spillere på holdet. 
 

Scorekort skal afleveres i ”Scorekassen”, og de må ikke afleveres til turneringsledere eller andre personer. 
Scorekort, som ikke afleveres i ”Scorekassen”, vil ikke tælle i turneringens resultat. Når scorekort er 
afleveret i kassen, kan der ikke længere foretages rettelser, jævnfør Regel 6-6c 
 
Ved lige resultater gælder (hvis intet andet er angivet i turneringsbetingelserne). Hulspil; der fortsættes 
indtil en af siderne vinder et hul. Slagspil netto; vinder spilleren med det laveste handicap.  Slagspil 

brutto; der spilles omspil i henhold til betingelserne for den enkelte turnering indtil en vinder er fundet. 
 
De i turneringsprogrammet anførte tider, er starttider for 1. start. Normalt er 1. tee lukket 1 time før start. 
Ved turneringer som ”Klubmesterskaber” og ”HM Dronning Ingrids Vandrepræmie” er banen lukket fra 
midnat. 
 

Ved turneringer med færre end 50 deltagere forbeholdes ret til at aflysning.  
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