
Reglement for Årsturnering 2021 
Velkommen som deltager i Årsturnering 2021, en turnering der er udformet som en puljeturnering med 4-6 
 
deltagere i hver pulje, hvor alle spiller mod alle. 
Det er underordnet hvornår matcherne spilles og i hvilken rækkefølge, det bestemmer man selv i puljen. De 
indledende kampe – alle mod alle i puljen – skal dog være færdigspillet 1. august 2020. 
I puljeskemaet er hver enkelt spiller markeret med medlemsnummer, handicap (i dag), navn, emailadresse 
samt telefonnummer. Spillerne er pligtige at regulere handicap, hvis man efterfølgende går ned/op i hcp. 
Der er til denne turnering ikke nogen restriktioner om hvem der kan deltage, dog max. hcp 54 (der vil blive 
sat som hcp 48 i spilhcp.). Der kan ikke skiftes pulje i løbet af sæsonen, selvom man stiger/falder i hcp. Man 
forbliver hele sæsonen i den samme pulje. 
Alle herrer spiller fra gul og alle damer fra rød tee. 
Der spilles HULSPIL med fuldt spillehandicap. Dvs. at hvert hul er gældende, og man er vinder af matchen, 
hvis man har vundet flere huller end ens modstander. Der skal tages hensyn til den eventuelle forskel i 
handicap mellem 2 deltagere. Der kan også beregnes stableford point i det tilfælde, at der opnås nok point 
til en handicapforbedring (og man spiller hullerne færdigt). Dette skal dog aftales inden matchens start. 
For hver vunden match gives 2 point og for uafgjort gives 1 point. Den spiller der har flest point i puljen har 
vundet puljen. Ved lige antal point mellem spillerne gælder, at den med laveste handicap d. 31. juli 2021 
vinder. 
Spillere i puljerne 1-4, spiller hver match over 18 huller. Puljerne 5-10 spiller hver match over 9 huller.  
Hvis en spiller trækker sig i løbet af turneringen gives der 2 point til de spillere, vedkommende ikke har 
spillet imod og resultatet 2/1. 
Alle puljeskemaer vil blive slået op på et nærmere bestemt stek. Det er initiativtagerens pligt at 
sørge for indberetning af resultaterne til Gitte Unmack på unmack@pc.dk . Det vil senere blive oplyst, hvor 
resultaterne vil kunne findes. 
Der vil være præmie til den bedste i hver pulje. Der vil også herudover være præmier til vinderne af de 
afsluttende cupturneringer. 
Hvis man ikke får spillet alle sine matcher, kan det gå ud over resten af puljen. Hvis man gentagne gange 
forgæves har forsøgt at få fat i sin modstander, skal dette indberettes til turneringsledelsen, som ved en 
spillers udeblivelser/gentagne tvistigheder eller ved ikke positivt at medvirke til puljens færdiggørelse, kan 
diskvalificere denne spiller. 
Der kan komme spillere til på et senere tidspunkt.  Eventuelle nytilkomne spillere vil så vidt muligt blive 
placeret i en pulje efter handicap. 
Efter afslutning af puljerne, sidste dag er søndag d. 1. august, vil 1erne og 2erne i 18 hullers puljerne 
mødes i en cupturnering over 18 huller ligesom 1erne og 2erne i 9 hullers puljerne, vil mødes i en 
cupturnering over 9 huller. Der seedes i cupturneringen, således at højeste pointtal spiller mod laveste i 
første runde. Disse kampe skal være færdigspillede, således at finalerne kan spilles inden 
klubmesterskaberne, der spilles fra den 21. august 2021. 
Alle vinderne vil blive fejret ved en fest. 
Alle indskud vil blive benyttet til præmier, samt som tilskud til afslutningsfesten. Tilmelding er bindende. 
Det hele er for sjov, så af hensyn til alle i puljen beder vi jer være positivt medvirkende til, at alle matcher 
bliver færdigspillede 
Turneringsansvarlig er Gitte Unmack unmack@pc.dk 


