
Klubmesterskaber 2021
Den 4. sep.  – 5. sep. 2021

Turneringsleder: Sten Juul, Tel: 2090 2174 (sten.juul@icloud.com)

Deltagere i Junior, Dame/Herrer og Mid-age rækkerne spiller 2 x 18 huller lørdag. På 
baggrund af resultatet fra de 2 x 18 huller kåres årgangsmestrene i Junior og Mid-age 
rækkerne. Resultatet fra alle rækker slås herefter sammen og der foretages et cut på 50%, 
der kvalificerer sig til søndagens finalerunder over 2 X 18 huller.
Deltagere i Senior- og Veteranrækkerne spiller 2 x 18 huller over 2 dage. Deltagerne i 
disse rækker deltager ikke i ”Elitemesterskabet”.
Alle rækker afvikles fra scratch – ingen tilskrivning af handicap. Ved lige resultat spilles 
omspil – efter slagspilsregler - ”sudden death” hul 10 og hul 18 indtil en vinder er fundet.
Der spilles i følgende rækker:

Række Junior H
Født 2003 
eller efter

Junior D
Født 2003 
eller efter

Herrer
Født 1992 
– 2002

Damer
Født 1992 
– 2002

Midage H
Født 1972 
– 1991

Midage D
Født 1972 
– 1991

Antal delt. 9 3 12 3 12 3

Række Senior H
Født 1962 
– 1971

Senior D
Født 1962 
– 1971

Veteran H 
Født 1952 
- 1961

Veteran D
Født 1952 
– 1961

Super 
veteran H
Født 1951 
eller før

Super 
veteran D
Født 1951 
eller før

Antal delt. 9 6 6 6 3 3

Præmieoverrækkelse samlet for alle rækker søndag eftermiddag. 
Tilmelding via www.golf.dk.senest søndag den 29. august 2021 kl. 23.59. 
Startlister offentliggøres mandag den 30. august 2021.

Medlemmer af FGC med hjemmeklub i FGC, kan deltage. Der er handicap begrænsning  
på maksimalt 18 i junior-, dame/herre- og midage-rækkerne, og på maksimalt 24 i senior-
og veteranrækkerne. Turneringerne har deltagerliste prioriteret efter laveste handicap. Der 
er i udgangspunkt allokeret et antal pladser til hver række. Såfremt antal tilmeldte i en 
række ikke overstiger ovennævnte antal mulige deltagere, da åbnes der mulighed for 
udvidelse af antal deltagere i andre rækker.
Lokalregel E5 er ikke gældende under KM. Anvendelse af køretøjer er ikke tilladt i junior-, 
herre/dame- og midage-rækkerne. Seniorer og veteraner, der af klubben har tilladelse til at 
anvende køretøjer, kan anvende disse under KM. Vedrørende cut mv. henvises til 
turneringsbetingelser opslået i GOLFBOX.

http://www.golfbox.dk/
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