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Turneringsudvalget 

 

 

Turneringsbetingelser 

AGC Jubilæumsturnering 

 

Turneringsform: Holdturnering. Slagspil bestball. 2 bedste nettoscores pr. hul er tællende 

Spilledato:  Lørdag den 10. juli 2021 

Start:  Klokken 09.00. Løbende start. Der startes fra såvel 1. som 10. hul med 10 

minutters interval 

Antal deltagere: 24 hold med 4 spillere på hvert hold 

Holdsammensætning: 1 A-spiller (inviteret), 1 B-spiller (inviteret), 

1 C-spiller (kvalificeret) samt 1 D-spiller (kvalificeret) 

Lodtrækning: De 24 hold trækkes søndag den 4. juli 2021 klokken 16.00 

Lodtrækningen foregår i klubstuen. Holdene påføres en stor tavle, der 

forbliver synlig i klubben frem til turneringen 

Betingelse for deltagelse: Invitation samt kvalifikation 

Caddie tilladt 

Buggy o.l. kun efter accept fra Turneringsledelsen 

Rækker:  Der spilles i 1 række 

Bemærk A- og B-spillere spiller sideløbende med Jubilæumsturneringen første 

runde af Invitationsturneringen 

Startliste: Offentliggøres senest tirsdag den 6. juli klokken 08.00 

Handicap:  A- og B-spillere spiller fra scratch. Øvrige spillere fra fuldt klubhandicap, dog 

maksimum spillehandicap 36 

Teesteder: Damer spiller fra rød tee og herrer spiller fra gul tee 

Cut:  Der er ikke noget cut, men for A- og B-spillere er der cut til anden runde i 

Invitationsturneringen. Se i øvrigt turneringsbetingelser for 

Invitationsturneringen 

Reserver: Der udarbejdes reservelister 

 



Afbud: Ved afbud fra A-spiller og/eller B-spiller søger Turneringsledelsen at erstatte 

vedkommende af ny inviteret spiller om muligt af tilsvarende spillestyrke 

 Ved afbud fra C-spiller eller D-spiller erstattes der fra reservelisterne 

Resultatformidling: A- og B-spillere skal indtaste deres bruttoscore for hvert hul gældende 

Invitationsturneringen. Hertil kommer holdets to bedste nettoscores for 

Jubilæumsturneringen 

Afgørelse ved lige resultat: 1. pladsen afgøres ved omspil over 2 huller (Hul 1 og hul 18). Ved fortsat lige 

resultat spilles sudden death på samme huller. Omspillet spilles kun af A-

spillerne. 

Øvrige placeringer afgøres efter den matematiske metode (sidste 9,6,3,1) og 

evt. lodtrækning 

Wild Cards: Turneringsledelsen disponerer over 4 wild cards 

Præmier: Der er præmier til de 4 bedst placerede hold, hvortil kommer præmier til 

”tættest flaget” på samtlige par 3-huller. Gælder til alle på holdet 

Bemærkninger: Se også Turneringsbetingelser for AGC Invitationsturnering 

Dommer: Peter Fredgaard 

Sponsor: EDC Poul Erik Bech. Ejendomsmæglere. Valuarer. MDE 

 


