
Generelle Turneringsbetingelser  
for Herreklubben i Simon’s Golf Club

Der kan afholdes turneringer, hvor der kan være opstillet særlige betingelser, disse vil altid 
være tilgængelige på Golfbox under pågældende turnering. Når intet andet er oplyst, vil 
det altid være HK’s generelle turneringsbestemmelser, som anført nedenfor, der er 
gældende.  

Deltagere  
Turneringer er åbne for medlemmer af Herreklubben af Simon’s Golf Club og indbudte 
gæster med EGA handicap.  

Betingelser for medlemskab af Herreklubben 

• Være fyldt 18 år og medlem af Simon’s Golf Club

• Være med på at modtage mails fra Herreklubbens bestyrelse og 1-2 pr. sponsor.

• Være klar over at vi spiller DGU-tællende turneringer næsten hver onsdag. Herre-
klubben sørger for indberetning og regulering efter hver turnering.

• Have EGA handicap for at spille tællende matcher i Herreklubben.

• Have et handicap som maksimalt giver 36 tildelte slag på AB-sløjfen - svarende
til HCP 30,6. Er dit handicap højere er du også velkommen, men du vil ikke få
mere end de 36 tildelte slag på AB-sløjfen. På CA- og BC-sløjferne vil maksimalt
antal tildelte slag svare til det nævnte HCP 30,6.

• Altid have en opdateret E-mail adresse, fordi vi rigtig gerne vil kommunikere med
dig via e-mail. Undgå venligst at være ”anonym” når du booker tid i Golfbox.

Teested 
Med mindre andet er angivet, spilles der fra gult teested, dog gives der mulighed for at 
spille fra blåt eller rødt teested, hvis man er fyldt 65 år i sæsonen. Det er et valg ikke en 
pligt. 

Order of Merit 
Over sæsonen spilles der om point til OOM. Der vil være præmier til nummer 1, 2 og 3 i 
hver række. Den sidste tællende match til OOM i sæsonen afvikles således at nummer 1-4 
i hver række skal gå ud i samme bold. Hvis en spiller som er placeret i top-4 er forhindret i 
at deltage i matchen går pladsen til den næste i rækken og så fremdeles. Spillere der ikke 
kan eller vil efterleve dette, kan ikke deltage i denne sidste tællende match. 

Tilmelding og starttid 
Tilmelding skal ske i Golfbox efter de anvisninger der er angivet på www.herreklubben.dk 
under ”Booking”. Tilmeldingen er bindende, men kan afmeldes via Golfbox indtil dagen før 
spilledagen kl. 18:00 og herefter ved henvendelse til turneringsledelsen på startertelefon 
42 40 70 90, eller på info@herreklubben.dk.  

På alle turneringsdage, undtagen ved gunstart, kan der spilles på alle tidspunkter af dagen 
indtil 5 timer før solnedgang hvis det sker med følgeskab af en markør, som er medlem af 
Herreklubben. 

Ved gunstarter skal der spilles fra tildelt hul-nummer og tidspunkt. 

http://www.herreklubben.dk./
mailto:info@herreklubben.dk


 
Turneringsfee 
Medlemmer af Herreklubben deltager gratis, og for gæster er der et turneringsfee på kr. 
100, der skal være betalt til turneringsledelsen senest 30 min. før starttidspunkt angivet på 
startlisten. Kontaktdata til turneringsleder fremgår af hjemmesiden. 
 
Mødetid 
Vi anbefaler at være klar og på teestedet senest 5 min før ens starttid.  
 
Afbud samt udeblivelse 
Manglende afbud/udeblivelse fra en turnering medfører 1 spilledags karantæne for 
efterfølgende turneringer. 
 
Aflysning af turnering 
Turneringsledelsen forbeholder sig til enhver tid ret til at aflyse en turnering, uanset grund. 
 
Scorekort og placeringer 
Alle turneringer i Herreklubben er handicaptællende matcher, hvis ikke andet er angivet i 
spilleplanen eller under turnerings info i Golfbox. Ved handicaptællende matcher, indtaster 
spillerne selv scores i Golfbox under eller efter turneringen. Scoreindtastning kan 
foretages på medlemmernes ”Smartphone” eller på en udlånt ”Tablet” via det link og kode 
der er tilsendt spillerne og også fremgår af startlisten. Alle scores oploades til hcp 
regulering efter CBA-beregning. 
 
Scorekort 
Scorekort skal indtastes i Golfbox umiddelbart efter rundens afslutning. No Returns 
accepteres kun med gyldig underskrift af scorekort og begrundelse for NR. Scorekort 
afleveres herefter til turneringsledelsen i de i Albatross Bar opsatte kasser i nøje 
overensstemmelse med golfreglerne.  
 
Placeringer 
Ved lige resultat afgøres placering efter handicap, således at laveste handicap vinder. 
Placeringer i ”Order of Merit” afgøres efter opnået antal stableford point. 
 
Anke 
Anke vedr. kendelse eller etikette i forbindelse med en turnering skal være HK’s bestyrelse 
i hænde senest 8 dage efter turneringens afholdelse, og modtages alene ved 
fremsendelse af anken på mail til info@herreklubben.dk. 
 
Præmieoverrækkelse 
Turneringsledelsen er ansvarlig for præmieoverrækkelsen, der normalt sker umiddelbart 
efter turneringens afslutning. Personlig tilstedeværelse ved præmieoverrækkelsen 
forudsættes for modtagelse af præmien. I modsat fald bibeholdes placeringen ift. OOM., 
hvorimod præmien tabes, og præmierækken forskydes tilsvarende.  
 
Resultatet af turneringen er endeligt når komiteen påbegynder præmieoverrækkelsen.  




