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Turneringsbetingelser for den 

løbende hulspilsturnering 2018 i 

Midtsjællands Golfklub. 
 

 

1. Deltagere: Turneringen er kun for fuldgyldige medlemmer af Midtsjællands Golfklub, med 

gyldigt EGA-hcp på max. 48.  Ved fuldgyldigt medlem forstås en indehaver af enten 

”Fuldtidsmedlem”, ”Fleksmedlem”, ”Midtgolf som 2. klub” og ”Junior”- medlemskategori. Der 

spilles i både herre og damerække, såfremt der opnås et antal på min. 8 tilmeldte kvinder. 

Såfremt antallet af tilmeldte kvindespillere er under 8, spilles der i en fælles række.  

 
2. Tilmelding: Tilmelding foregår i GOLFBOX HER Seneste tilmeldingsfrist er søndag d. 1/4-2018.  

 
3. Turneringsfee: Deltagelse i hulspilsturneringen koster 100,- pr. næse. Beløbet går ubeskåret til 

præmier til vinderne, samt til vindere af en fælles afslutningsturnering for alle d. 16/9-2018 

 

4. Turneringsform: Turneringsformen er hulspil 7/8-dele hcp. med målscore. Turneringen kræver 

et minimum af 24 spillere. (8 puljer á 3 spillere.) Såfremt der ikke opnås minimum af tilmeldte 

antal spillere, er det op til de tilmeldte og turneringsledelsen at vurdere, om turneringen skal 

gennemføres under anden form   

Turneringen begynder fredag d. 7/4-2018.  
Alle puljematcher skal være afviklet senest søndag d.1/7. (12 uger.)  
Alle 8-delsfinaler skal være afviklet senest søndag d. 12/8. (6 uger – 8 matcher.)  
Alle kvartfinaler skal være afviklet senest søndag d. 26/8. (2 uger – 4 matcher.)  
Alle semifinaler skal være afviklet senest søndag d. 9/9. (2 uger – 2 matcher.)  
Finale/r skal være afviklet senest fredag d. 15/9. (1 uge – 1 match.)  

Afslutningsturnering, hvor vinderne hædres, for alle deltagere d. 16/9 fælles med Par Match 

finale turneringen 

 
5. Indberetning: Efter endt match skal resultatet indberettes skriftligt på e-mail til 

erling@midtgolf.dk. dette er udelukkende de, i matchen, involverede spilleres ansvar. Ved 

indberetning skal der oplyses puljenummer, matchnummer og resultat. Vinderen skal 

benævnes med navn. Resultaterne vi løbende blive opdateret på hjemmesiden. 

https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/1369134/info
mailto:erling@midtgolf.dk
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6. Matchafvikling: Det er, til enhver tid, spillernes eget ansvar at få afviklet deres matcher. Alle 

matcher aftales indbyrdes mellem puljens deltagere, og skal afvikles indenfor de af 

turneringsledelsen udstukne tidsrammer. Turneringsledelsen har forud for turneringens start 

udleveret en samlet oversigt, med tlf-nummer og E-mailadresser på alle tilmeldte, til samtlige 

tilmeldte. Denne liste sendes via mail, og vil ligeledes kunne findes på klubbens opslagstavle. 

Det kan med fordelagtighed anbefales at alle spillere sørger for at få afviklet deres matcher så 

hurtigt som muligt, efter en udstukken tidsrammes start. Såfremt en aftalt match ikke kan nås 

afviklet inden tidsfristen, uanset årsag, skal disse 2 spillere nå til indbyrdes enighed om, hvem 

der skal stå som vinder af matchen, med målscoren 1-0. En sådan match kan ikke deles! 

Såfremt der ikke kan opnås enighed herom, falder begge spillere for de grundlæggende krav 

for videre avancement. (Pkt. 11)  

 
7. Tidspunkt og øvrigt for afvikling: Matcherne kan afvikles på alle ugens syv dage. Det er ikke 

tilladt at afvikle matcher som ”match i turneringen” grundet tidsnød, eksempelvis ved at 

sammenligne opnået scores efter en klubturnering, sideløbende ved ugentlige ”klub i klubben” 

turneringer osv. Alle matcher skal afvikles som ”rene” singler, 1 mod 1. Det er tilladt at 2 

singler går i en 4-bold sammen, men ikke tilladt at en spiller, spiller mod mere end en 

modstander på samme tid.  

 
8. Spillet: Der spilles på 18-huls banen ved Midtsjællands Golfklub. Der spilles hulspil efter, de til 

enhver tid gældende golfregler, samt de lokale regler og generelle turneringsbetingelser for 

Midtsjællands golfklub. Der spilles efter princippet om 7/8-del spillehcp. (Udregning af 7/8-

dele af det normale antal tildelte slag). 7/8-del spillehcp. går i al sin ”enkelhed” ud på at 

spilleren med lavest hcp. spiller fra ”scratch”, (dvs. uden tildelte slag.) Spilleren med det 

højeste hcp. tildeles et, til matchen, nyt spillehcp. udregnet efter følgende eksempel: Spiller 1´s 

normale spillehcp. (antal tildelte slag) = 13 Spiller 2´s normale spillehcp. (antal tildelte slag) = 

27 Spiller 1’s tildelte slag trækkes fra spiller 2’s ditto = 14 14 divideres med 8 og ganges med 7 

= 12,25. Dette tal afrundes til nærmeste hele tal, i dette tilfælde ned til 12. (0,1 – 0,49 = ned, 

0,5 – 0,99 = op) Altså spiller spiller 1 uden tildelte slag i matchen, og spiller 2 spiller med 12 

tildelte slag, der fordeles efter banens hcp-nøgle. I puljematcherne spilles der om 3 point pr. 

match. Deles en match, gives der 1 point. Der tildeles ligeledes ”målscore” i puljematcherne. 

Målscoren tælles på antallet af huller vinderen er oppe ved matchens afslutning. Således 

forstås, at vinder en spiller sin match 4 & 3 opnår denne en målscore på + 4 for matchen. 

Spilleren der taber matchen, får en målscore på – 4, og så fremdeles. Spillernes samlede 

målscore bliver løbende justeret i takt med afviklingen af matcherne. Hvis det skulle vise sig at 

der er flere end 2 spillere i samme pulje, der opnår samme antal point, tæller højest opnået 

målscore bedst. Det er derfor vigtigt at holde sin match gående længst muligt, da målscoren 

kan have betydning for om man går videre fra puljematcherne, til slutspillet. (Se også pkt. 12 
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angående bedste 3-er!) Såfremt alle matcher i en pulje deles, således at alle spillere opnår 

samme antal point og målscore, findes de 2 bedste i puljen ved lodtrækning.  

 
9. Turneringsafvikling. Der spilles indledende runder i puljer, og derefter spiller de 16 med bedst 

resultat cup-spil. Såfremt der kan laves en selvstændig damerække med 8 eller flere damer, 

spiller disse ligeledes i puljer, efterfulgt af cup-spil. 

  

10. Tidsrammerne: Tidsrammerne for afvikling af henholdsvis puljematcher, samt slutspil 

fastsættes af turneringsledelsen. Turneringsledelsen planlægger tidsrammerne, ud fra opnået 

erfaring ang. hensigtsmæssighed, generelt hensyn til normale ferieperioder, oa. Planlægningen 

af tidsrammerne skal altid sigte på at dække bredt, således at deltagelse i turneringen ikke bør 

volde de tilmeldte større problemer med at få afviklet deres matcher.  

 
11. Avancement til slutspil – Grundlæggende krav: Der er 2 grundlæggende krav der skal være 

opfyldt før den enkelte spiller kan avancere fra puljespillet til slutspillet. 1. - Turneringsfee skal 

være registreret indbetalt af turneringsledelsen, inden fastsat deadline for afvikling af 

puljespillet. Der udsendes ikke rykkerskrivelser! 2. - Den enkelte spiller skal have afviklet sine 

puljematcher, og opnået et, af turneringsledelsen, registreret resultat for samtlige af disse. Det 

sidste registrerede resultat for spilleren, skal være indleveret senest til fastsat deadline for 

afvikling af puljespillet.  

 
12. Avancement til slutspil – Øvrigt: Skulle det ske at enkelte spillere ikke honorerer de i pkt. 11 

beskrevne krav indenfor den udstukne tidsramme, vil det være den/de spillere fra puljerne der 

har opnået flest point/bedst målscore som tredjebedst i puljerne der avancerer videre. 

(Således findes den bedste 3-er, næstbedste 3-er osv.) Denne fremgangsmåde benyttes indtil 

antallet af ”3-ere” er tilsvarende antallet af spillere der ikke har opfyldt kravene for videre 

avancement til slutspil.  
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13. Slutspil. Såfremt spillerne i en slutspilsmatch står lige, (er ”Square”), efter 18. hul, forsættes 

matchen på henholdsvis 1. - 2. - 3. hul osv. indtil en spiller kommer ”1 up”. Spiller 2’s tildelte 

slag efter 7/8-dels princippet bibeholdes, fortsat fordelt efter banens hcp-nøgle. Ved afvikling 

af en herre og damerække, kvalificerer finaledeltagerne sig automatisk til deltagelse i 

Holmegaard Cup Finalen, der afvikles i Midtsjællands Golfklub d. 14/10-2018. Ved afvikling af 

en samlet række, er det alle semifinaledeltagerne der kvalificerer sig til Holmegaard Cup 

Finalen. 

  
14. Forfald: Såfremt en tilmeldt spiller er nødsaget til at trække sig fra turneringen, grundet div. 

omstændigheder, vil alle denne spillers matcher blive registreret som værende tabt, også de 

evt. matcher der er nået afviklet. De resterende spillere i denne pulje vil således få registreret 

deres matcher mod denne spiller som vundet med resultatet 2-0, og en målscore på +2. Det er 

derfor ekstremt vigtigt at den enkelte spiller gør en brav indsats for at få afviklet sine matcher, 

da et forfald kan have stor betydning for de øvrige puljedeltageres chancer for videre 

avancement i turneringen.  

 
15. Finalen:  Finalematchen afvikles på samme vilkår som alle øvrige matcher. Vinder og ”Runner-

up” vil blive præsenteret i forbindelse med præmieoverrækkelsen ved en fælles 

afslutningsturnering med Parmatch turneringen d. 16/9-2018 

 

16. Turneringsledelsen Turneringsledelsen Tommy Christensen , 147-1513. Turneringsledelsen 

kan kontaktes via mail eller SMS på henholdsvis: actcmulle@gmail.com – Mobil: 40461352 

Bemærk i øvrigt at denne turnering ikke afvikles af turneringsudvalget i Midtsjællands 

Golfklub, hvorfor henvendelse til dette udvalg ang. denne hulspilsturnering ikke kan forventes 

besvaret.  

 

17. Regler, klager og tvister Jfr. reglerne for hulspil skal alle tvivlsspørgsmål/tvister i forbindelse 

med matcherne afvikles på banen, inden der slås ud på næste tee. Således kan et resultat på et 

enkelt hul ikke afgøres ved regelopslag i klubhuset efter endt match. Turneringsledelsen kan i 

denne sammenhæng ikke bruges som telefonisk regeldommer. I samme sammenhæng 

forventes det naturligvis at alle afgørelser på banen, først og fremmest, søges truffet ud fra 

venskabelig ånd og god golfetikette. Og det forventes ligeledes at alle tilmeldte forbereder sig 

lidt på reglerne for hulspil, før afvikling af matcherne. Øvrige klager rettes skriftligt til 

turneringsledelsen, efter at disse proportioner endnu en gang er grundigt gennemlæst. 

Turneringsledelsen er øverste myndighed, og træffer om nødvendigt en endelig afgørelse. 

 

 


