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Nedenstående turneringsbetingelser gælder generelt for turneringerne 
i Samsø Golfklub.  
I enkelte tilfælde kan der være afvigelser, i så fald vil det fremgå af 
betingelserne for den pågældende turnering.  

Tilmeldingsfrist: 2 dage før kl. 9:00. Tilmelding foregår via 
www.golfbox.dk. Ønske om tidlig / sen start   bør begrundes.  

Afbud: Spilleren kan trække tilmelding tilbage indtil tilmeldingsfristen 
udløber. Turneringsgebyr returneres. Senere afbud skal meddeles til 
turneringsledelsen snarest muligt, turneringsgebyr vil normalt ikke 
blive godtgjort.  

Rækkeinddeling: Der spilles i 2 rækker i singleturneringer. Det 
tilstræbes at rækkerne er lige store. Hvis der er mere end 60 tilmeldte 
deltagere, kan turneringsledelsen skønne om der skal oprettes en 3. 
række.  

Handicap: Højst 54 

Deltagerantal: Der skal være mindst 20 tilmeldte deltagere til en 
sponsoreret turnering, for at turneringen gennemføres.  

Mødetid: Du bør være til stede og afhente scorekort senest 15 
minutter før starttid.  

Starttid: Du skal starte på (ikke før eller efter) din starttid.5.3.a 
Overtrædelse diskvalifikation, Bemærk dog undtagelse 1, 2 og 3 i 
5.3.a  

Ved lige resultat: Hulspil: Spillet forlænges med 1 hul ad gangen 
(fastsat rækkefølge) indtil der er fundet en vinder.  
Slagspil: Matematisk metode (bedste score på sidste 18-9-6-3-1-
herefter laveste handicap.  



Pas på tiden: Det tilstræbes at en runde tager højst 4,5 timer for en 4 
bold. Man bør holde trit med for angående hold. Husk at lukke 
hurtigere spillere igennem, hvis der er plads foran.  

Mobiltelefoner: Skal være på lydløs under turneringen.  

Afbrydelse af spil: Hvis du mener der er fare for lyn må du afbryde 
spillet. Det skal meddeles turneringsledelsen.  
Turneringsledelsen kan afbryde spillet:  
Én lang Hyletone fra tudehorn, omgående afbrydelse.  
Tre på hinanden følgende toner fra tudehorn, alm. afbrydelse.  
To korte hyletoner fra tudehorn, genoptagelse af spil. 

Kodex for god Opførsel: Spilleren skal optræde hensigtsmæssigt og 
fair på banen. Spilleren skal tale et ordentligt sprog, må ikke råbe, så 
det forstyrrer medspillere eller andre på banen. Andre spillere, 
officials og banepersonale skal behandles med respekt. Spilleren skal 
behandle udstyr, banen og genstande her med respekt. Overtrædelse 
heraf kan medføre advarsel, generel straf og ved gentagelse 
diskvalifikation.  

Scorekort: Spilleren skal sikre sig, at spillerhandicap er anført på 
scorekortet inden det indleveres til Turneringsledelsen. Spilleren er 
ansvarlig for at scoren på hvert enkelt hul er korrekt og at scorekort 
er underskrevet af markør og spiller.  
Overtrædelse heraf kan medføre diskvalifikation jf. regel 3.3.  

Afsluttet turnering: En turnering betragtes som afsluttet, når 
resultatet er offentliggjort af Turneringsledelsen.


