
 

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 bekendt, 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 tirsdag kl. 16.00 inden turneringen. 

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

6. Single turneringer i AGC er tællende. 

7. Kun spillere med registreret handicap kan deltage i turneringerne jf. DGU’s 
handicapsystem. 

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. 
Medlemmer med fleksible medlemskaber 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. 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. 

12. Ved afbud efter tilmeldingsfristen udløb, refunderes turneringsfee ikke. Afbud til en 
turnering kan kun foretages ved at kontakte turneringsledelsen inden turneringen. 

13. 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. 



14. 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. 

15. Afbrydelse af spillet iht. regel 5.7.   
Komiteen benytter følgende fremgangsmåde:   
- Øjeblikkelig afbrydelse af spillet: En lang hyletone fra sirenen. 
- Genoptagelse af spillet: 2 korte hyletoner fra sirenen, som gentages. 

16. Spillere må på ingen måde lade sig transportere under den fastsatte runde/turnering. 
Der kan dispenseres fra ovennævnte, såfremt spilleren på forhånd har indhentet en 
permanent buggy tilladelse ved henvendelse til sekretariatet. 
Turneringsleder/assistenter/dommer kan dispensere for ovenstående, såfremt et 
nødstilfælde opstår under en igangværende runde. 
En spiller, der vil spille eller har spillet fra forrige sted, er altid autoriseret til at køre 
med 
motoriseret transport, men kun med et medlem af Komitéen. 
Straf for overtrædelse er diskvalifikation. 

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 præmieoverrækkelsen 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.  
Pokalerne opbevares i klubben. 

18. 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 DGUs 
Regel og Dommer Komité for en vurdering af afgørelsens rigtighed.  

 

August 2022  Turneringsudvalget. 


