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Procedure for afvikling af tirsdagsturneringer  

Læs altid turneringsbetingelserne, som er en beskrivelse af dagens turneringsform, for 
tirsdagens turnering. Disse findes på Dameklubbens hjemmeside samt på opslagstavlen i 
omklædningen. Man sørger selv for at booke tid i Golfbox, enten på skærmen i forhallen 
eller fra egen computer eller mobil. Tiden skal altid bekræftes mindst 10 min. før tee off. 
 
HUSK at kl. 16.30 er sidste tid, når der er fællesmiddage. Alle andre dage kan man gå ud, 
lige så sent som man vil. Resultatet af tirsdagens turnering vil fremgå på hjemmesiden 
eller i Golfbox senest torsdag aften. Der kan bookes tid fra mandagen ugen før. 
 

OBS!  Dameklubben har om tirsdagen fortrinsret til tidsbestilling i følgende tidsrum: 
kl.9.00 til 10.30 samt kl.14.30 til 17:00, her vil boldrendetiderne også være åbne og 
mulige at bestille hjemmefra. Hvis tiderne ikke er booket dagen inden kl 23.59, bliver de 
frigivet til andre. 

Om der spilles i faste eller flydende rækker fremgår af turneringsbetingelsen. Ved faste 
rækker spilles der i følgende rækker: 
 

 Række A B C 

Hcp 0 – 18,9 19,0 – 24,5 24,6 – 36,0 

  

Generelt  

 Der spilles efter golfreglerne for amatører og efter handicap-systemet 

 Almindelige etiketteregler gælder, både dresscode og adfærd 

 Buggy må kun benyttes af den person, der har en tilladelse.  

 Din markør SKAL være medlem af Dameklubben. 

 For formiddagsdamer afleveres korrekt udfyldt scorekort i postkassen i damernes 

omklædningsrummet. Eftermiddagsdamerne afleverer til dem fra bestyrelsen, der 

sidder i klubben og taster scorekort, alternativt afleveres scoreskort i postkassen i 

omklædningsrummet.   

 Er scorekortet ikke korrekt udfyldt, kan det medføre diskvalifikation i turneringen 

 

Betaling og tilmelding til Fællesmiddage.   

Fællesmiddagene starter som regel kl. 19.30, men læs nærmere på invitationen for den 
pågældende fællesmiddag. Tilmelding til middagen sker i Golfbox under klubturneringer. 
Sidste frist for tilmelding er søndag kl.20, hvorefter der vil være lukket for tilmelding til 
tirsdagens fællesmiddag. 
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Præmier:  
Hvis man har vundet præmie i en turnering, en tirsdag hvor der ikke er fællesmiddag, kan 
man få udleveret sin præmie, den førstkommende tirsdag hvor der er fællesmiddag, 
fra kl. 17.00 i klubhuset hos Bettina Nygaard fra Bestyrelsen.  
Vinder man præmie i en turnering hvor der er fællesmiddag, ca. 1 gang pr. måned, 
sker præmieoverrækkelsen på selve dagen, og man skal være tilstede for at modtage 
præmien.  Hvis man ikke er tilstede, går præmien videre til klappepræmier. 
 

Handicapregulering 
I forbindelse med holdturneringer af enhver art, bliver man ikke handicap-reguleret, da 
der kan modtages hjælp. Alle holdturneringer er således ikke-tællende. 
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