
 
 

TURNERINGSBESTEMMELSER 
for Kolding Golf Club 

 
Følgende turneringsbestemmelser er tilføjet propositionerne for de enkelte KGC turneringer, samt til DGU’s 
gældende turneringsbestemmelser. 
 
1. Klubbens turneringer er åbne for alle KGC’s aktive medlemmer med max. handicap 54, dog med 

de i propositionerne angivne handicap- og aldersgrænser, forudsat medlemmet ikke har 
karantæne/kontingentrestance eller skyldig turneringsfee. Deltagelse af spillere fra andre klubber 
sker under samme forudsætninger, og det fremgår af turneringsprogrammet, hvilke turneringer der 
er åbne for spillere fra andre klubber. Udover turneringsfee betaler de også greenfee svarende til 
det beløb, der gælder for spillere, der spiller med et klub medlem. 

 
2. En turnering kan aflyses, såfremt færre end 30 deltagere melder sig. Aflysninger meddeles via 

mail/sms til de tilmeldte. 
 
3. Efteranmeldelser accepteres ikke i hulspil og mesterskaber. I andre turneringer skal 

efteranmeldelse altid ske til turneringsledelsen og de placeres på en venteliste. Turneringsledelsen 
afgør, om efteranmeldte inden 1. start kan indplaceres på startlisten i tilfælde af afbud.  

 
4. Turneringsfee betales online ved tilmelding. Evt. efteranmeldte kan betale med mobile pay eller 

Dankort. Udlevering af scorekort er udtryk for starttilladelse. Turneringsleder(e) betaler ikke 
turneringsfee. Flexmedlemmer fra KGC betaler halv greenfee ved deltagelse i turneringer. 
Flexmedlemmer fra andre klubber betaler fuld greenfee ved deltagelse i turneringer 

 
5. Rettidigt afbud: Afbud skal meldes til turneringsledelsen så tidlig som muligt, dog senest kl. 12.00 

dagen før turneringen afholdes. Ved sygdom kan senere afbud dog accepteres. 
For sent afbud og no-show: Ved for sent afbud og no-show skal turneringsfee betales.  
 

6. Ved lige scores vinder den, der i turneringer efter slagspilsmatchbetingelser har det bedste 
netto/brutto resultat på de sidste 9-6-3-1 huller. Ved de sidste huller forstås altid hullerne 10-18. 
Ved start på flere huller "gunstart" anvendes samme resultatberegning. Hvis der derefter stadig er 
lighed afgøres det matematisk efter hulindeks. Hvis det herefter stadig er lige afgøres det ved 
lodtrækning. I hulspil spilles videre til afgørelsen (sudden death play off), hvis turneringen har 
været lige efter de fastsatte huller. Ved mesterskaber omspil over 3 huller som anført i golfbox. 
Hvis resultatet derefter er lige, spilles turneringen ved sudden death play off på hul 18. 

 
7. Tvivlspørgsmål og protester rettes til turneringsledelsen før scorekort afleveres (jvf. regel 20.1). 

Turneringsledelsen træffer endelig afgørelse i tilfælde af tvivl og uoverensstemmelse. Når 
resultater af turneringer eller kvalifikationsrunder er offentliggjort, er det endeligt (regel 20.2). 
Afgørelser kan indankes for DGU’s og Royal and Ancient, men en eventuel anden afgørelse derfra 
får ingen indflydelse på turneringen. 

 
8. Vinderne skal være til stede ved præmieoverrækkelsen, da præmien ellers vil gå videre til den 

næste i rækken. Undtagelse til dette kan kun ske med gyldig grund og med tilladelse af 
turneringslederne. Ved klubmesterskabet skal vinderne altid være til stede. 

 
9. Indgravering sker efter turneringskomiteens anvisning. 
               Klubmesterskabspokaler forbliver i klubben som indgraverer. De kan herefter udleveres til spilleren. 
 



10. Udmelder en spiller sig af KGC skal vandrepræmier straks tilbageleveres til Kolding Golf Club. 
 
11. Regulering af handicap foretages i overensstemmelse med DGU’s bestemmelser. Spilleren er selv  

ansvarlig for, at det korrekte handicap er påført scorekortet. Handicapændringer i nedadgående 
retning, der endnu ikke er registreret eller offentliggjort af handicapkomiteen, skal spilleren selv 
anføre på scorekortet før en ny turnering, hvorimod handicapændringer i opadgående retning først 
er gældende, når de er offentliggjort på handicaptavlerne.   
 

12. Der er forbud mod at anvende buggy i turneringer undtagen for de spillere, der af sekretariatet eller 
turneringslederen har fået dispensation. 
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