
Turnering: Klubmesterskaber hulspil 

Dato: 18. og 19. september 2021 

Turneringsform: Hulspil uden handicap. 

Afgørelse ved lige resultat: spilles sudden death play-off fra hul 1. og frem. 

Tilmelding og tilmeldingsfrister: se GolfBox 

Turneringsledelse: Turneringsleder Michael Mildahl og Lasse Hjort

Regelsæt: Mesterskabet afvikles efter de af R&A senest vedtagne golfregler, Midtsjællands 
Golfklub generelle turneringsbestemmelser samt de til enhver tid gældende  
lokalregler. 

Starttider: Første start lørdag: 8:00 
Første start søndag: 8:00 

Teested: Damer: 
Herrer: 

Rækker: Damer 
Herrer 

Tee 47 
Tee 54 

Max antal damer: 12, max. hcp: 36,0, skal være fyldt 18 i 2021 
Max antal herrer: 12, max. hcp: 36,0, skal være fyldt 18 i 2021 

Deltagerne udtages med de 12 bedste herrer samt de 12 bedste damer i 
klubmesterskabsrækken fra klubmesterskabet i slagspil. 

Såfremt en eller flere af de 12 herrer, henholdsvis 12 damer der udtages ikke har mulighed 
for at deltage udvælges det manglende antal deltagere af turneringsledelse efter 
resultatlisten fra klubmesterskabet i slagspil.

Turneringsledelsen kan ændre deltagerantal i enkelte rækker ved undertegning. 

Generelle betingelser: 
Medlemskab: 

Dispensation: 

Man skal have Midtsjællands Golfklub som hjemmeklub 
Man skal have været medlem pr. 21. juni 2021 (90 dage før start) 

Junior kan ansøge om dispensation til at deltage i Klubmester rækker – 
dispensation kan gives af turneringsledelsen efter samråd med 
klubbens proer og sportsudvalget. 



Hvem kan deltage: Fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i Midtsjællands Golf Klub. 
Dvs. flexmedlemmer mv. kan ikke deltage. 
Proer, pro-elever, pro-assistenter og non-amatører kan deltage. 

Caddie: Det er tilladt at benytte caddie. 

Persontransport: Persontransport er IKKE tilladt. 

Afbud: Skal ske i henhold til Midtsjællands Golfklubs generelle 
turneringsbestemmelser. 

Afbrydelse af spil: Iht. Regel 5.7b gælder følgende fremgangsmåde for afbrydelse og 
genoptagelse af spillet: 

Øjeblikkelig afbrydelse:  Én lang hyletone fra sirenen – søg straks til 
klubhus 

Afbrydelse: Tre på hinanden følgende hyletoner fra 
sirenen, som gentages 

Genoptagelse: To korte hyletoner fra sirenen, som 
gentages 


