
Klubmesterskab i slagspil/hulspil 2017

Turneringen afholdes i Brøndby Golfklub fra lørdag den 26. august til søndag den 27. august 2017, og 
lørdag den 9. september 2017 til søndag den 10. september 2017. Turneringen er en individuel turnering. 
Der spilles slagspil uden handicap.

Tilmelding påbegyndes mandag den 26. juni 2017 kl. 18:00. Tilmelding kan kun ske i Golfbox. Tilmelding kan 
ikke ske til sekretariatet. Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 23. august 2017 kl. 12:00. Der kan ikke 
tilmeldes efter fristens udløb.

Har man tilmeldt sig klubmesterskaberne i slagspil, har man også tilmeldt sig til klubmesterskaberne 
i hulspil den 9. og 10. september 2017 under forudsætning af, at man klarer cuttet. 

Afbud: I tilmeldingsperioden via Golfbox ellers til Sekretariatet senest onsdag den 23.august 2017 kl. 16.00. 
Ved senere afbud vil turneringsfee stadig blive opkrævet.

Udeblivelse uden afbud medfører overfor spilleren, at punktet "Udeblivelse uden afbud" i klubbens 
turneringsregler, træder i kraft afhængig af om det er 1, 2 eller 3 gang.

Turneringen er en lukket turnering for fuldtidsmedlemmer og fleks-hverdagsmedlemmer af Brøndby Golfklub. 
Deltagere skal have hjemmeklub i Brøndby Golfklub og må maks. have hcp 36. Fleks-hverdags medlemmer 
skal udover turneringsfee, betale greenfee ved hver spilledag.

Medlemmer, der er i kontingentrestance eller ikke er i besiddelse af korrekt årsmærke/bagstick, kan ikke 
stille op til klubmesterskabet.

Der må ikke benyttes buggy til klubmesterskabet uden lægeerklæring. Spillere med speciel tilladelse til at 
benytte scooter må benytte disse til klubmesterskabet.

Der spilles fra forskellige tees opdelt på køn. Alle damer skal spille fra rød tee. Alle herrer skal spille fra gul 
tee.

Turneringsfee er 100 DKK per deltager for hele turneringen, som betales kontant på første spilledag ved 
afhentning af scorekort inden første runde. Der vil være sandwich efter de 1. runder.

Scorekort skal være afhentet senest 20 min. før starttid.

Spilleren skal have meldt sig hos starteren på 1. tee/12. tee senest 5 min. før sin starttid og være klar til at 
tee ud på den fastsatte tid. Undladelse heraf medfører 2 strafslag i slagspil/stableford turneringer og tabt hul 
i hulspilsturneringer/matcher. Mere end 5. minutter forsinkelse medfører diskvalifikation.

Max. antal deltagere er opdelt på køn og række. For herrer, uanset række er antallet 48. For damer, uanset 
række er antallet 20.

Ved overtegning vil det være de 48 herrer og de 20 damer med det laveste handicap, der kommer med i 
turneringen, ved lige hcp "først til mølle" princippet. Gældende handicap er fra mandag den 21. august 2017
kl. 12:00.

Hvis der ikke er fuld tilmelding i en række, vil der være plads til flere spillere i den anden række, således at 
antallet bliver 68 i alt.

Antallet af deltagere i hver række afgøres ud fra antallet af tilmeldte i hver række, undtaget juniorer som har 
6 drenge pladser og 6 pige pladser.

Der spilles i 6 rækker opdelt på køn og alder. Man kan kun spille i den række man tilhører alders- og 
kønsmæssigt. Ved færre end 2 deltagere udgår rækken.

Der spilles 3 runder med cut efter 2 runder.



Rækken "Junior herre" er for junior drenge til og med det år, spilleren fylder 18, med handicap på højst 36,0.

Rækken "Junior dame" er for junior piger til og med det år, spilleren fylder 18, med handicap på højst 36,0.

Rækken "Herre" er for herrer fra og med det år, spilleren fylder 19, med handicap på højst 36,0.

Rækken "Dame" er for damer fra og med det år, spilleren fylder 19, med handicap på højst 36,0.

Rækken "Senior herre" er for herrer fra og med det år, spilleren fylder 50, med handicap på højst 36,0.

Rækken "Senior dame" er for damer fra og med det år, spilleren fylder 50, med handicap på højst 36,0.

Runde 1 spilles lørdag den 26. august 2017 fra kl. 09:00 med løbende start på 1. og 12. hul.

Runde 2 spilles lørdag den 26. august 2017 fra kl. 14:00 med løbende start på 1. og 12. hul.

Efter runde 2 er rækkevinderne fundet.

Efter runde 2 vil de 24 bedste mandlige spillere og de 12 bedste kvindelige spillere, uanset række, kvalificere 
sig til 3. runde om klubmesterskabet i slagspil. Hvis der er delt 12 eller 24 plads kvalificerer alle disse spillere 
til 3. runde.

Runde 3 spilles søndag den 27. august 2017 fra kl. 09:00 med løbende start på hul 1.

De 16 bedst placerede herrer og de 8 bedst placerede damer efter 3. runde kvalificerer sig til hulspillet 9. og 
10. september 2017.

Delt 1. plads i en række afgøres efter følgende prioritet:

Der spilles omspil og hvis nødvendigt "Sudden Death" på klubbens omspilshuller:
 Klubbens første omspilshul er hul 1. (Sudden Death)
 Klubbens anden omspilshul er hul 2. (Sudden Death) 
 Klubbens tredje omspilshul er hul 10. (Sudden Death)
 Derefter hul 11. og opefter. (Sudden Death) 

Det er alene turneringslederen, der afgør, hvornår omspillet startes, og det er turneringslederen eller 
starteren, der sætter omspillet i gang. Andre placeringer deles ved lige score.

Ved resultatlighed om kvalifikationspladserne til hulspilsmesterskabet afgøres pladserne efter følgende 
prioritet:
 Der spilles "Sudden Death" på klubbens omspilshuller.

Det er alene turneringslederen, der afgør hvornår omspillet startes, og det er turneringslederen eller 
starteren, der sætter omspillet i gang.

Der spilles efter Golfreglerne (DGU), Brøndby Golfklubs Turnerings- og Lokalregler.

Hul 9 spilles som Call hul.

Scorekort, slagspil, afleveres i klubhuset i postkassen markeret ”Aflevering af scorekort”.

Præmier: 1. og 2. præmie i hver række. Præmieoverrækkelse søndag den. 10. september 2017 ca. kl. 16:00 
efter afgørelsen af hulspilsturneringen.

Turneringsleder: Dommer: 

Turneringshjælper:



Turneringsbestemmelser – hulspil - damer

Turneringen afholdes i Brøndby Golfklub fra den 9. september 2017 til den 10. september 2017.
Turneringen er en lukket turnering for medlemmer af Brøndby Golfklub.

Turneringen er en hulspilsturnering. Der spilles hulspil uden handicap over 18 huller per runde.
Der spilles over 48 huller efter cup systemet. Seedning efter placering i slagspilsmesterskabet, d.v.s. nr. 1. 
mod nr. 8., nr. 2. mod nr. 7. o.s.v.
Hvis en match er a/s efter 18. hul i runde 1 eller semifinale afgøres matchen ved "Sudden Death" på 
klubbens omspilshuller.

Hvis finalen er a/s efter 18. hul spilles der "Sudden Death" på klubbens omspilshuller.
Uanset resultat efter 18 huller eller færre, skal der rettes henvendelse til turneringslederen for oplysning om 
resultat. Herefter afgøres det af turneringslederen hvorvidt der skal spilles omspil.
Det er alene turneringslederen der afgør hvornår omspillet startes og det er turneringslederen eller starteren 
der sætter omspillet i gang. Efter endt omspil skal resultatet umiddelbart efter gives til turneringslederen.

Rækken med navnet "Dame" er for damer, der er blandt de 8 bedste fra Klubmesterskabet i slagspil i 
rækken Dame. Alle damer skal spille fra rød tee.
Runde 1 spilles den 9. september 2017 med første start kl. 09:10
Semifinaler spilles den 10. september 2017 med første start kl. 09:20
Finale spilles den 10. september 2017 med start ca. kl. 14:10.

Afbud til sekretariatet senest fredag den 1. september 2017 kl. 12:00 derefter senest kl. 16:00 til
turneringslederen. Turneringsleder:
Ved udeblivelse uden afbud, vil der være udelukkelse fra den næste klubturnering.

Såfremt en kvalificeret spiller fra enten Herre- eller Dame rækken melder afbud inden fredag den 1. 
september 2017 kl. 12:00 udtages den næste i rækken fra slagspilsmesterskabet.
Ved senere afbud vil modstanderen sidde over i første runde.
Ved eventuelt afbud inden fredag den 1. september 2017 kl. 12:00 laves der ny startliste efter seedning.

Spilleren skal have meldt sig hos starteren på 1. tee senest 5 min. før start. Spilleren skal være klar til tee-off 
på sin angivne starttid. Undladelse heraf medfører tabt hul i hulspils turneringer/matcher. Mere end 5. 
minutter forsinkelse medfører diskvalifikation.

Uanset resultat efter 18 huller eller færre, skal der rettes henvendelse til turneringslederen for oplysning om 
resultat. Herefter afgøres det af turneringslederen hvorvidt der skal spilles omspil.
Det er alene turneringslederen der afgør hvornår omspillet startes og det er turneringslederen eller starteren 
der sætter omspillet i gang. Efter endt omspil skal resultatet umiddelbart efter gives til turneringslederen.

Der spilles efter Golfreglerne (DGU), Brøndby Golfklubs Turnerings- og Lokalregler.

1. og 2. præmie i hver række. Præmieoverrækkelse søndag den. 10. september 2017 ca. kl. 16:00.

Dommer: 



Turneringsbestemmelser – hulspil - herrer

Turneringen afholdes i Brøndby Golfklub fra den 9. september 2017 til den 10. september 2017.
Turneringen er en lukket turnering for medlemmer af Brøndby Golfklub.

Turneringen er en hulspilsturnering. Der spilles hulspil uden handicap over 18 huller per runde.
Der spilles over 72 huller efter cup systemet. Seedning efter placering i slagspilsmesterskabet, d.v.s. nr. 1. 
mod nr. 16., nr. 2. mod nr. 15. o.s.v.
Hvis en match er a/s efter 18. hul i runde 1, kvartfinaler eller semifinaler afgøres matchen ved "Sudden 
Death" på klubbens omspilshuller.

Hvis finalen er a/s efter 18. hul spilles der "Sudden Death" på klubbens omspilshuller.
Uanset resultat efter 18 huller eller færre, skal der rettes henvendelse til turneringslederen for oplysning om 
resultat. Herefter afgøres det af turneringslederen hvorvidt der skal spilles omspil.
Det er alene turneringslederen der afgør hvornår omspillet startes og det er turneringslederen eller starteren 
der sætter omspillet i gang. Efter endt omspil skal resultatet umiddelbart efter gives til turneringslederen.

Rækken med navnet "Herre" er for herrer, der er blandt de 16 bedste fra Klubmesterskabet i slagspil i 
rækken Herre. Alle herrer skal spille fra gul tee.
Runde 1 spilles den 9. september 2017 med første start kl. 09:10
Kvartfinaler spilles den 9. september 2017 med første start ca. kl. 14:00
Semifinaler spilles den 10. september 2017 med første start kl. 09:20
Finale spilles den 10. september 2017 med start ca. kl. 14:10.

Afbud til sekretariatet senest fredag den 1. september 2017 kl. 12:00 derefter senest kl. 16:00 til
turneringslederen. Turneringsleder.
Ved udeblivelse uden afbud, vil der være udelukkelse fra den næste klubturnering.

Såfremt en kvalificeret spiller fra enten Herre- eller Dame rækken melder afbud inden fredag den 1. 
september 2017 kl. 12:00 udtages den næste i rækken fra slagspilsmesterskabet.
Ved senere afbud vil modstanderen sidde over i første runde.
Ved eventuelt afbud inden fredag den 1. september 2017 kl. 12:00 laves der ny startliste efter seedning.

Spilleren skal have meldt sig hos starteren på 1. tee senest 5 min. før start. Spilleren skal være klar til tee-off 
på sin angivne starttid. Undladelse heraf medfører tabt hul i hulspils turneringer/matcher. Mere end 5. 
minutter forsinkelse medfører diskvalifikation.

Uanset resultat efter 18 huller eller færre, skal der rettes henvendelse til turneringslederen for oplysning om 
resultat. Herefter afgøres det af turneringslederen hvorvidt der skal spilles omspil.
Det er alene turneringslederen der afgør hvornår omspillet startes og det er turneringslederen eller starteren 
der sætter omspillet i gang. Efter endt omspil skal resultatet umiddelbart efter gives til turneringslederen.

Der spilles efter Golfreglerne (DGU), Brøndby Golfklubs Turnerings- og Lokalregler.

1. og 2. præmie i hver række. Præmieoverrækkelse søndag den. 10. september 2017 ca. kl. 16:00.

Dommer:


