
Generelle turneringsbetingelser for 
Fredensborg Golf Club 

 
Betingelse for deltagelse 
Hvis ikke andet fremgår af turneringsbetingelserne for de enkelte turneringer, er alle medlemmer i 
Fredensborg Golf Club fra de er fyldt 12 år og som har et spille handicap på 54 eller derunder 
berettiget til at deltage i klubbens turneringer. 
 
For den specifikke turnering kan der være yderligere begrænsninger/tilladelser baseret på f.eks. køn, 
alder eller handicap ligesom en turnering kan være helt- eller delvis åben for gæster. Sådanne vilkår 
vil fremgå af turneringsopslag samt i Golfbox. 
 
Turneringsopslag, tilmelding og turneringsfee 
En turnering opslås så vidt muligt senest 21 dage før datoen for turneringen. 
 
Af turneringsopslaget fremgår nærmere vilkår for turneringen samt tilmeldingsfristens udløb. Efter 
denne dato kan tilmelding ikke ske uden særlig aftale med turneringslederen. 
 
Tilmelding sker via Golfbox, hvoraf turneringsfee for deltagelse også vil fremgå og skal betales via 
Golfbox. 
 
Ved gunstart opsættes startlisten senest ½ time før starten. I andre tilfælde offentliggøres startlisten i 
Golfbox senest dagen før turneringsdagen. 
 
Regelsæt  
Medmindre andet er fastlagt for den enkelte turnering spilles efter de af R&A senest vedtagne 
golfregler samt de til enhver tid gældende lokale regler. 
 
Teested  
Turneringens teesteder vil fremgå af turneringsopslaget samt af Golfbox, når startlisten er 
offentliggjort. 
 
Afbud 
Framelding inden tilmeldingsfristens udløb foretages af spilleren selv, via Golfbox, turneringsfee 
tilbagebetales. 
 
Afbud efter tilmeldingsfristens udløb meddeles Turneringslederen pr. mail, som fremgår af 
turneringsopslaget på Golfbox. Afbud på turneringsdagen kan ske efter kl. 07:00 til turneringslederen, 
telefonnummer fremgår af turneringsopslaget og vil også kunne findes på Golfbox. Turneringsfee og 
evt. betaling for forplejning refunderes ikke ved framelding efter sidste tilmeldingsfrist. 
 
Afbud senere end 30 min. før turneringens starttidspunkt betragtes som udeblivelse.  
 
Udeblivelse fra en turnering medfører én turneringsdags karantæne. 
 
Afbrydelse af spillet  
Fremgangsmåde for afbrydelse af spillet: 
 

• Øjeblikkelig afbrydelse: Én lang hyletone fra sirenen 
• Afbrydelse: Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen, som gentages 
• Genoptagelse: To korte hyletoner fra sirenen, som gentages 

 
Såfremt en spiller afbryder sit spil eller forlader turneringen uden at meddele dette til 
turneringslederen, vil pågældende blive idømt én turneringsdags karantæne. 
Overtrædelse af turneringsbetingelser samt ordens- og etiketteregler  
Overtrædelse af klubbens ordens- og etiketteregler samt turneringsbetingelser kan medføre 
karantæne. I særligt grove tilfælde kan en spiller under runden blive bortvist fra klubbens område. 
  



 
 
Turneringsledelse 
Til hver turnering er der udpeget en ansvarlig turneringsleder, hvis navn og kontaktoplysninger vil 
fremgå af Golfbox samt af evt. turneringsopslag. Desuden kan der være udpeget en eller flere 
assisterende turneringsledere. 
 
I visse turneringer er der også udnævnt en dommer. En dommer er ikke turneringsleder. 
 
På dagen udgør turneringsledere samt evt. dommere turneringens ”Komité”. 
 
Lige resultater 
Ved lige resultater gælder (hvis intet andet er angivet i vilkårene for den konkrete turnering).  
 
Hulspil:  spillet fortsættes indtil en af siderne vinder et hul.  
Slagspil netto:  vinderen er spilleren med det laveste handicap.  
Slagspil brutto:  der spilles omspil i henhold til betingelserne for den enkelte turnering indtil en 

vinder er fundet. 
 
Øvrige bestemmelser 
Medmindre andet er fastlagt for den konkrete turnering, spilles der i 3 lige store rækker fordelt efter 
handicap. Ved mere end 80 tilmeldinger øges dette til 4 lige store rækker. 
 
Hunde på banen er ikke tilladt for spillere, der deltager i turneringer. 
 
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 vilkårene for den konkrete turnering. 
 
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. 
 
De i turneringsprogrammet anførte tider, er starttider for det hul, hvor spilleren skal starte. Ved 
gunstart startes der om nødvendigt på alle huller, mens der ved andre turneringer startes fra 1. tee 
samt 10. tee, hvis det er nødvendigt for afviklingen.  
 
Banen vil normalt være lukket for udslag fra 1. tee minimum 1 time før start og ofte længere ved 
turneringer med gunstart. Ved turneringer som ”Klubmesterskaber” og ”HM Dronning Ingrids 
Vandrepræmie” er banen lukket fra midnat.  
 
Formålet med turneringsudvalgets virke er at bidrage til at fremme det sportslige og sociale liv i 
klubben, herunder at medvirke til aktivitet i klubben. Ved turneringer med gunstart kan betaling for 
efterfølgende fælles spisning være inkluderet i turneringens fee, hvilket i så fald vil fremgå af 
turneringsopslag samt i Golfbox. 
 
Ved turneringer med færre end 50 deltagere forbeholdes ret til aflysning. Hvis der i en række er færre 
end 10 deltagere, vil der kun være 1 præmie i rækken. 
 

Turneringsudvalget 
(senest revideret 18. marts 2021) 
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