
Klubmesterskaber/Slagspil  

Konditioner for klubmesterskaber i Greve Golfklub.  
Der spilles i følgende aldersopdelte rækker: 

Dame junior  Til og med 18 år 
Damer  Fra og med 19 år – til og med 29 år  
Dame mid-age Fra og med 30 år – til og med 49 år 
Dame senior  Fra og med 50 år – til og med 59 år 
Dame veteran Fra og med 60 år – til og med 69 år 
Dame superveteran Fra og med 70 år 
 
Herre junior  Til og med 18 år 
Herrer  Fra og med 19 år – til og med 29 år  
Herre mid-age Fra og med 30 år – til og med 49 år 
Herre senior  Fra og med 50 år – til og med 59 år 
Herre veteran Fra og med 60 år – til og med 69 år 
Herre superveteran Fra og med 70 år 
 
I overensstemmelse med gældende regler, anvendes kalenderårsprincippet for overgangen mellem 
aldersklasser, dvs. at aldersklassen begynder den 1. januar og slutter den 31. december i det 
pågældende år.  

I hver række findes en klubmester, og man skal stille op i sin egen aldersrække.  

Tilmelder kun 1 spiller sig i en række, er denne spiller vinder af rækken. Den pågældende skal dog 
gennemføre matchen sammen med andre spillere af samme køn fra en anden aldersklasse – eller 
med udpeget markør - for at blive erklæret klubmester. 

Ud over de aldersopdelte klubmestre skal der findes en samlet klubmester for damer og en samlet 
klubmester for herrer. 

Samlet klubmester for damer er den damespiller, der spiller 36 huller i færrest slag fra back-tee. 
 
Samlet klubmester for herrer er den herrespiller, der spiller 36 huller i færrest slag fra back-tee. 
 
Herrer – alle rækker 
Der spilles 36 hullers slagspil uden handicap.  
Der spilles fra back-tee (hvid). 
Der spilles 1. runde lørdag og 2. runde søndag, og disse 2 runder tæller til det aldersopdelte 
klubmesterskab såvel som til det samlede klubmesterskab for herrespillere. 
 
Dame – alle rækker  
Der spilles 36 hullers slagspil uden handicap.  
Der spilles fra back-tee (Blå). 
Der spilles 1. runde lørdag og 2. runde søndag, og disse 2 runder tæller til aldersopdelte 
klubmesterskab såvel som til det samlede klubmesterskab for damespillere. 



 
Aflysninger og afbrydelser. 
 
Hvis turneringsledelsen skønner, at banen af en eller anden grund (f.eks. oversvømmelse efter regn) 
ikke er spilbar, eller der foreligger omstændigheder (f.eks. tordenvejr), som gør spil umuligt eller 
uforsvarligt, så kan den standse golfspillet og afbryde turneringen for en tid eller afslutte 
turneringen helt. 

Turneringsledelsen kan endvidere vælge at sende spillerne ud fra 2 – eller flere tee-steder – hvis de 
finder det nødvendigt. 
 
Deltagerne kan ikke forvente at blive individuelt informeret i tilfælde af aflysninger, afbrydelser, 
ændrede starrtider og startsteder, men må skaffe sig information om dette i Golfbox eller opslag i 
klubhuset. 

 
Generelt – slagspil 
Max antal:  100 spillere - Ved overtegning udgår højeste handicap: 
 Herrer: 8 
 Herre mid-age: 20 
 Herre junior: 8 
 Herre senior: 8 
 Herre veteran: 8 
 Herre superveteran: 8  
 Damer: 4 
 Dame mid-age: 8 
 Dame junior: 4 
 Dame senior: 8  
 Dame veteran: 8. 
 Dame superveteran: 8  
 
Såfremt nogle af rækkerne ikke bliver fyldt op, forbeholder turneringsledelsen sig ret til at 
øge deltagerantallet i andre rækker. Ligeledes forbeholder turneringsledelsen sig ret til at 
ændre antallet i de enkelte rækker i forhold til antal tilmeldinger i de enkelte rækker. 
 
Alle deltagere skal gennemføre mindste én fuld 18 hullers runde, for at klubmesterskabet i slagspil 
gælder.  
 
Indtil 72 tilmeldte spiller vi i 3-bolde. Bliver vi mere end 72 tilmeldte spiller vi 4-bolde.  
I tilfælde af lige resultat i slagspil sker afgørelsen efter omspil over 3 huller valgt af 
turneringsledelsen, herefter ved sudden death (ved sekundære placeringer efter 36-18-9-6-3 
systemet). 
  
I slagspilsturneringen er der caddieforbud. 
 
Buggy, scooter og lignende må ikke benyttes.  



 
 
Bemærk regel 5.2 – øvelse på banen før eller mellem runder: På dagen for en slagspilsturnering: 
 
En spiller må ikke øve sig på banen før en runde, dog må spilleren øve sig i at putte eller chippe på 
eller nær spillerens første teested og øve sig på ethvert øvelsesområde. 
 
En spiller må øve sig på banen efter at have færdigspillet sin sidste runde for den dag. 
 
Straf for overtrædelse af Regel 5.2: 
 
Straf for første overtrædelse: Den generelle straf (gælder for spillerens første hul). 
Straf for anden overtrædelse: Diskvalifikation.   
 
 
Klubmesterskaber/Hulspil  
 
De 16 bedste herrer - uanset aldersklasse – går videre til hulspilmesterskabet. 
De 8 bedste damer – uanset aldersklasse - går videre til hulspilmesterskabet.  
 
Generelt - hulspil. 
Er matchen ikke afgjort efter 18 huller forsættes fra hul 1 indtil matchen er afgjort. (Sudden death). 
 
I hulspilturneringen er caddie tilladt. 
 
Buggy, scooter og lignende må ikke benyttes. Mod behørig dokumentation, kan der dog gives en 
medical exemption, som giver mulighed for at køre banen rundt. 
 
I tilfælde af manglende tilslutning kan turneringsledelsen vælge at skære antallet af deltagere i 
hulspil ned.   
 
 

Turneringsudvalget, marts 2020 


