
Generelle turneringsbetingelser i Asserbo Golf Club. 

1. Disse turneringsbetingelser gælder, hvis ikke andet fremgår af de for turneringen 
fastsatte betingelser. 

2. Alle turneringer afvikles efter de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews 
fastsatte regler, der forudsættes de bekendte samt de til en hver tid gældende 
lokalregler. 

3. Turneringsbetingelserne og mulighed for tilmelding bliver tilgængelige på golfbox.dk 
senest 1 måned før turneringen. 

4. Sidste tilmelding er TIRSDAGEN kl. 16.00 inden turneringen. 

5. Startliste er tilgængelig på golfbox.dk senest onsdag før turneringen.  
Undtaget er Scramble turneringer, hvor startlisten offentliggøres ½ time før starten. 

6. Single turneringer i AGC er tællende. 

7. Kun spillere med gyldigt EGA handicap kan deltage i turneringerne. 

8. Alle aktive fuldtidsmedlemmer af Asserbo Golf Club kan deltage i klubturneringer. 
Pro trænere og playing pro spillere, der er medlem af Asserbo Golf Club, kan deltage i 
klubturneringer og skal spille med deres registrerede hcp. 
Hverdagsmedlemmer kan deltage i turneringer mod betaling af greenfee. 

9. Greenfee kuponer kan ikke bruges som turneringsfee hverken af medlemmer eller 
gæster. 

10. Tilmeldingen er bindende, når tilmeldingsfristen er overskredet. 
I turneringer, hvor deltagelse afgøres ud fra laveste handicap, benyttes spillernes 
registrerede handicap på tidspunktet for seneste tilmeldingsfrist. 

11. Ved afbud, når tilmeldingsfristen er overskredet, skal turneringsfee betales uanset 
årsagen til afbuddet. Afbud til en turnering kan kun foretages ved at kontakte 
turneringsledelsen på turneringsdagen eller sekretariatet i dagene op til turneringen. 

12. Er en turnering overtegnet, bliver der oprettet en venteliste - dog ikke i turneringer, 
hvor der startes i stigende eller faldende handicaporden. 
Spillere kommer ind i turneringen ved afbud efter samme principper som under 
eftertilmelding. Jf. nedenfor. Ventelisten prioriteres før eftertilmeldingen. 

13. Eftertilmelding kan kun ske efter nedenstående principper:  

A. En spiller kan kun eftertilmeldes i forbindelse med afbud. 
B. Spilles turneringen i rækker, kan en spiller kun eftertilmeldes i den række 

spilleren tilhører.  
C. Spillere kan IKKE eftertilmeldes i turneringer, hvor der startes i stigende eller 

faldende handicaporden. 
D. For at blive eftertilmeldt skal spilleren møde op på turneringsdagen og kontakte 

turneringsledelsen. Spillere eftertilmeldes efter ”først til mølle” princippet, 



under hensyntagen til de i punkt B og C beskrevne regler. 
 

En spiller kan ikke eftertilmeldes ved på forhånd at kontakte turneringsledelsen eller 
en anden instans, men skal følge ovenstående regler. 

14. Starttider skal overholdes. For sent eller tidlig start med op til og med 5 minutter 
straffes med 2 strafslag i slagspil og tab af hul 1 i hulspil. Ved mere end 5 minutters 
forsinkelse bliver spilleren diskvalificeret. 

15. Spilletempo: 
Spilleren skal spille uden unødig forsinkelse.  
Overtrædelse heraf straffes i henhold til Regel 6-7.  
 
For at forebygge langsomt spil kan Turneringslederen offentliggøre en plan for 
spilletempo på den opslagstavle i klubben, der indeholder andre informationer om 
turneringen, herunder følgende definition af begrebet ”Ude af Position”:  
 Den første gruppe, der starter, anses som ”Ude af Position”, hvis den har brugt 
mere end den tilladte tid for antalspillede huller.  
 En efterfølgende gruppe er ”Ude af Position”, når gruppen er faldet længere 
tilbage efter den forangående gruppe end startintervallet, og gruppen har brugt mere 
end den tilladte tid for antal spillede huller.  
 En gruppe har færdigspillet et hul, når flaget sættes i hul efter sidste put.  
 
Medmindre der er tale om formildende omstændigheder, hvor tabet af afstand ifølge 
Turneringslederens eller dommerens skøn ikke skyldes den gældende gruppe, anses 
gruppen for at forsinke spillet, når den er ”Ude af Position”.  
 
Turneringslederen/dommeren kan skride ind med opfordring om at sætte tempoet 
op og lukke hullet til den foran gående gruppe inden for de næste to huller. 
Turneringslederen/dommeren følger gruppen de næste par huller og samtidigt 
observeres spillerne individuelt. Hvis gruppen på det førstkommende hul ikke viser 
vilje til at lukke hullet, når dette hul er færdigspillet, uddeles en officiel advarsel om, 
at gruppen på de efterfølgende huller vil blive sat på tid. Hele gruppen skal gøres 
bekendt med, at den er blevet sat på tid, og hvis en spiller anvender mere end 45 
sekunder på at slå sit slag, tildeles spilleren en ”bad time” (tidsstraf). Tidtagningen 
starter, når det er spillerens tur til at spille, og han har mulighed for at spille.  
 
På en runde omregnes tidsstraffe som følger:  
1. bad time - 1 straffeslag; (tab af hul i hulspil)  
2. bad time - 2 straffeslag; (tab af hul i hulspil)  
3. bad time - Diskvalifikation i både slagspil og hulspil  

16. Afbrydelse af spillet i forbindelse med tordenvejr:  
Iht. note i regel 6-8b samt Golfreglernes tillæg I, afsnit C 4 gælder følgende 
fremgangsmåde for øjeblikkelig afbrydelse og genoptagelse af spillet:   
- Øjeblikkelig afbrydelse af spillet: En lang hyletone fra sirenen. 
- Genoptagelse af spillet: 2 korte hyletoner fra sirenen, som gentages. 



17. Der vil være minimum én præmie per 8 deltagere per række i en turnering.  
Det forventes at vindere af præmier er til stede ved præmieoverrækkelsen. Såfremt 
dette ikke er muligt, er det tilladt at sende en repræsentant til at modtage præmien. 
Ønsker en præmietager at en repræsentant skal modtage præmien, skal spilleren 
inden præmie overrækkelsen have orienteret turneringslederen herom. Hvis 
præmien ikke kan overrækkes pga. manglende tilstedeværelse eller repræsentation, 
bliver præmien inddraget og udloddet som klappepræmie i forbindelse med den 
afholdte turnering. 
Vindere af pokaler, hvor vindernavne indgraveres, vil dog få deres navne indgraveret 
på pokalen. 

18. Vindere af pokaler, hvor der skal indgraveres navn, er selv ansvarlig for indgravering. 
Pokalen skal indgraveres hos Ure & Smykker, Nørregade 14, 3300 Frederiksværk. 
Klubben betaler regningen. Endvidere er pokalvindere ansvarlige for at aflevere. 
pokalen, i nypudset stand, til klubben SENEST 7 dage før turneringen spilles igen. 

19. Ønske om ”tidlig” eller ”sen” start anføres ved den elektroniske tilmelding. Man kan 
ikke få ”sen” eller” tidlig” start i turneringer med gunstart eller i turneringer, hvor der 
startes i stigende eller faldende handicaporden. I turneringer, hvor der startes 
vilkårligt i rækker, kan man kun få ”sen” eller ”tidlig” start indenfor den række, man 
tilhører. 

20. Hvis en spiller under spil af en turnering i Asserbo Golf Club, ved gentagen brug af 
elektronisk udstyr (mobil telefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr) med sin 
adfærd generer andre spillere, kan spilleren efter advarsel diskvalificeres i den 
igangværende runde/turnering for et alvorligt brud på etiketten, jf. Regel 33-7.  

21. Spillere må på ingen måde lade sig transportere under den fastsatte runde/turnering. 
Overtrædelse medfører straf i henhold til Golfreglernes tillæg. 1, afsnit C 8. 
Der kan dispenseres fra ovennævnte såfremt spilleren på forhånd har indhentet 
godkendelse ved henvendelse til sekretariatet. 
Turneringsleder/assistenter/dommer kan ligeledes dispensere for ovenstående, 
såfremt et nødstilfælde opstår.  

22. Alle tvivlsspørgsmål afgøres af turneringslederen. Afgørelsen er endelig. Er der 
udpeget en dommer til turneringen, er dommerens afgørelse endelig. En truffet 
afgørelse kan ikke ankes, men turneringsudvalget kan sende afgørelsen til DGU`s 
Regel og Dommer Komite` for en vurdering af afgørelsens rigtighed.  

Marts 2017  Turneringsudvalget. 


