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2. Turneringsbetingelser 
 
Alle turneringer, som er arrangeret af Vejle Golf Club, afvikles efter de af Royal and Ancient Golf Club of St. 

Andrew´s fastsatte regler (kan findes på www.golf.dk/node/166), samt de til enhver tid gældende regler og 
bestemmelser vedtaget af Vejle Golf Club. 

Medmindre andet er anført i betingelserne til de enkelte turneringer (på invitationen), gælder nedenstående 
”Turneringsbetingelser” 

Reglerne skal oplyses direkte eller være tilgængelige for turneringsledere, spillere og andre interesserede ved 

enhver turnering som afvikles 
 

 
Oversigt Skal 

fremgå af 

invitationen 

1. Turneringens NAVN X 

2. Tid og sted for afvikling 

 

Klubmesterskaberne afvikles over 1 weekend – den tidsmæssige anbefaling fra DGU 

følges. 

X 

3. Turneringsform – slagspil, hulspil etc. 

 

Klubmesterskaberne afvikles som slagspil. 

Juniorer, herrer og damer spiller 54 huller med 2 x 18 huller om lørdagen og 18 huller om 

søndagen. 

Mid-age herrer og damer, senior herrer og damer samt veteran herrer og damer spiller 

18 huller om lørdagen og 18 huller om søndagen. 

Startrækkefølge om lørdagen fastlægges efter lodtrækning medens startrækkefølgen om 

søndagen fastlægges på grundlag af lørdagens placeringer. 

X 

4. Teested: 46, 52, 55 og 58. 

 

Ved klubmesterskaber spiller herrer/drenge fra tee 58. Damer/piger fra tee 52. Mid-age 

herrer, senior herrer og veteran herrer fra tee 55. Mid-age damer, senior damer og 

veteran damer fra tee 46. 

X 

5. Åben / lukket turnering X 

6. Gruppeinddeling kan foretages på grundlag af: 

Køn: Dame / herre række 

 

Handicap: I rækker benævnt A, B og C med angivelse af hcp interval for den  

 enkelte række - Indplacering sker efter EGA’s handicapregulerings-

 skema – se nedenfor  

 

 eller 

 

 I et antal rækker benævnt, A, B og eventuel C, hvor indplacering 

sker  ud fra en ligelig fordeling af deltagerne 

 

X 
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 EGA’s handicapreguleringsskema 

     Indplaceres i: 

   til 4,4 A 

 fra  4,5 til 11,4 A 

 fra  11,5 til 18,4 A 

 fra  18,5 til 26,4 B 

 fra  26,5 til 36 B 

 fra  37   C 

 

                             Ved klubmesterskaber spilles fra scratch i alle rækker. 

                          

Alder: Kan kun forekomme i forbindelse med afvikling af klubmester-

 skaberne. 

                              Her anvendes følgende gruppeinddeling: 

                            Junior drenge og piger – til og med det år man fylder 18 år. 

                            Herrer og damer. 

                            Mid-age herrer og damer – fra og med det år man fylder 30. 

                            Senior herrer og damer – fra og med det år man fylder 50. 

                            Veteran herrer og damer – fra og med det man fylder 60. 

7. Lige scores 

Ved lige scores (antal slag / stableford points) afgøres placering på grundlag af følgende. 

a. laveste handicap 

b.  ved lige handicap – bedst på sidste 9 huller, herefter 6,3,2 og 1 huller  

(normalt baneforløb) 

c. hvis fortsat lige – afgøres placering ved lodtrækning 

I forbindelse med klubmesterskaber gælder følgende: 

Ved lige scores i en række spilles omspil på Parken hul 9. Vinderen af 

omspillet er klubmester. Taberen/taberne af omspillet deler 2. pladsen og 

får alle overrakt en præmie som bevis på den opnåede 2. plads. 

 

 

8. Tilmelding og betaling for deltagelse 

Tilmelding og betaling for deltagelse i en turnering, kan foretages på GolfBox, eller ved 

aflevering af tilmeldingskuvert incl. betaling til sekretariatet 

Sidste rettidige tilmelding er på tirsdagen før weekendens turnering.  

Eftertilmelding kan ikke finde sted. 

Ved overtegning oprettes en venteliste. 
 

For klubmedlemmer, som ikke har fuldtidsmedlemskab, ikke har junior- eller 

studiemedlemskab betales ½ greenfee i tillæg til turneringsfee. 

 

9. Protester og afgørelser 

a. Hvis der ikke er udpeget en dommer, afgør turneringsledelsen alene og endelig 

alle spørgsmål om regler og turneringsbetingelser, herunder forståelse og 

anvendelse af betingelserne. 

b. Hvis en spiller efterfølgende får en udtalelse fra DGU om en afgørelse og denne 

er i strid med den afgørelse, turneringsledelsen tog, så får dette ingen 
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indflydelse på den pågældende turnering. Men afgørelse tages ad notam til 

efterfølgende turneringer.  

10. Tællende turnering 

Alle individuelle klubturneringer er tællende. 

Ved afvikling af klubmesterskaber reguleres handicap efter hver runde. 

 

11. EGA handicap 

Kun spillere med EGA handicap kan deltage i klubbens turneringer 

X 

12. Aflevering af scorekort 

Umiddelbart efter sidste runde skal du – og dit hold – aflevere scorekort i korrekt udfyldt 

og underskrevet stand til turneringsledelsen. 

Alle scores skal omregnes til Stableford point ! 

Overtrædes ovenstående straffes med diskvalifikation. 

 

13. Regler for persontransport (boggies og andre køretøjer) følger klubbens gældende regler  

14. Afstandsmåler: 

For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstande ved at bruge en 

afstandsmåler. Hvis en spiller under en fastsat runde bruger en afstandsmåler til at 

angive eller måle andre forhold, der kan påvirke spillerens spil (f.eks. højdeforskel eller 

vindhastighed mv.), er dette et brud på Regel 14-3. Straf for overtrædelse af Regel 14-3: 

Hulspil – tab af hul. Slagspil – 2 straffeslag. For efterfølgende overtrædelse – 

diskvalifikation.  

 

Vejle, 15. april 2016 
 

Turneringsudvalget 
 

 

 

Yderligere information: www.vgc.dk/medlemmer/turneringsguide   
 

http://www.vgc.dk/medlemmer/turneringsguide

