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1. Retningslinier for afvikling af turneringer 
 

 

Overordnet 
 

Formålet med disse retningslinjer er at udnytte kapaciteten på banen og dermed åbne for  at så mange  
medlemmer/gæster som muligt kan spille på banen. 

 
Hovedregel 

 
Planlægning af turneringer foretages ud fra følgende hovedregler: 

- turneringer afvikles udenfor banens spidsbelastningsperioder i weekender og sammenhængende 

helligdage må der maksimalt forekomme en banelukning 
 

 
Banelukning 

 
Løbende start fra ét tee-sted (L) 

 
Forudsætter alene lukning af 1 tee-sted i en begrænset periode 

Ingen særlige krav da der vil være 2 tee-steder åben 

Tee-stedet må maksimalt være lukket i 2 timer 
Der skal startes med min. 7/8 minutters mellemrum. Dvs. max. 32 spillere i timen 

 
Gunstart eller løbende start fra mere end ét tee-sted (G) 

 
Forudsætter lukning af banen i en længere periode 

Private runder skal forlade de reserverede 18 huller senest 15 minutter før turneringsstart 

Det tilstræbes at turneringer i weekender og på helligdage placeres med start efter kl. 12.30 og at 
turneringerne på hverdage skal være afsluttet senest kl. 15.00. 

 
Tee-off information 

 
Tee-off informationen ved klubhuset/Golfbox orienterer altid om, hvor og hvornår man kan spille 

på vore 3 x 9 huller. 
Uden for de på tee-off informationen/på Golfbox anførte banereservationer er der frit spil. (Normalt 

vil der være 9 huller fri). 

Private runder skal respektere ”flettereglen” efter de første 9 huller 
 

Startlister Startlister opsættes normalt torsdage 
 

Afbud Gyldigt afbud skal være turneringsledelsen i hænde senest 1 time før turneringsstart. Senere 
afbud eller udeblivelse kan medføre turneringskarantæne (se VGC vedtægter § 7) 

  
 Ved gyldigt afbud godskrives/udbetales den betalte turneringsfee 

 

Scorekort Scorekort skal være afhentet senest 30 minutter før tee-off 
Ved senere afhentning uden gyldig grund, kan man deltage i turneringen, men ikke opnå 

deltagelse i præmierækkerne. Turneringsledelsen fastsætter starttidspunkt ! 
 

Forsinkelse Ved ankomst til 1. tee inden 5 min. efter det fastsatte starttidspunkt, idømmes 
i slagspil:   2 straffeslag 

i hulspil:   tab af 1. hul (regel 6.3)  
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Antal deltagere 
 

Minimum    Hvis der er færre en 50 tilmeldte deltagere (personer) bliver turneringen ikke 
gennemført, medmindre klubben dispenserer. 

 
Maximum  Der lukkes for tilmeldinger ved 120 deltagere 

 

Ved klubmesterskaber skal der være mindst 2 tilmeldte i en række for at der 
afvikles klubmesterskab i den pågældende række. 

Hvis der ikke er mindst 2 tilmeldte i henholdsvis drenge- og pigerækken, kan 
juniorerne vælge at deltage i herre-/damerækken. 

 
 

 
Tilmelding til turnering 

Tilmelding kan foretages på GolfBox eller i sekretariatet senest den sidste tirsdag 

før turneringen afvikles. Hvis der afviges for dette, vil det fremgå af 
Turneringsinvitationen. 

 
Obs ! Eftertilmelding kan IKKE finde sted – ved overtegning  oprettes venteliste. 

 
 

Vejle, den 04.juli 2016 
 

Turneringsudvalget 

 
 

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


