
Såfremt ikke andet fremgår af betingelserne til en turnering, gælder følgende generelle 
turneringsbetingelser: 

Hvem kan deltage? 

For lukkede klubturneringer gælder, at alle aktive medlemmer i Greve Golfklub kan deltage. For 
deltagelse i klubmesterskabet gælder dog, at man desuden skal have Greve Golfklub som sin 
hjemmeklub.  
 
Greenfeemedlemmer betaler den gældende greenfee ud over turneringsgebyr. 
Spilleren må ikke være i restance med kontingent eller tidligere turneringsgebyr. 
 
For åbne turneringer afviklet på Greve Golfbane, fremgår det af turneringsbetingelserne, hvem der 
kan deltage i de enkelte turneringer. 
 

Regler 

Der spilles efter de af Royal & Ancient fastsatte golfregler og de for banen gældende, af DGU 
godkendte, lokale regler.  
 

Opførsel forventet af alle spillere (Regel 1.2a) 

Alle spillere forventes at spille i spillets ånd ved at: 
 

• Optræde hæderligt – f.eks. ved at følge Reglerne, medregne alle strafslag og være ærlig i 
alle dele af spillet. 

• Vise hensyn overfor andre – f.eks. ved at spille i et hurtigt tempo, være opmærksom på 
andres sikkerhed og ikke forstyrre en anden deltagers spil. 

• Passe godt på banen – f.eks. ved at lægge opslåede græstørv på plads, rive i bunkers, 
reparere nedslagsmærker og ikke forårsage unødvendig skade på banen. 

 
Turneringsledelsen kan diskvalificere en spiller for at opføre sig mod spillets ånd, hvis den mener, 
at spilleren har udvist alvorlig, dårlig opførsel. 
 

Kodeks for god opførsel (regel 1.2b) 

Følgende specifikke overtrædelser af acceptabel adfærd: 
 

• Manglende pleje af banen, for eksempel ikke at rive bunkere, ikke genplacere eller fylde 
tørvehuller eller ikke genoprette nedslagsmærker på green. 

• Uacceptabelt sprog. 
• Misbrug af køller eller banen. 
• At være respektløs overfor andre spillere, dommere eller tilskuere. 
• Overtrædelse af klubbens ordens- og etiketteregler. 

Straffes som følger: 



 
• Første overtrædelse af kodeks for god opførsel – advarsel. 
• Anden overtrædelse – den generelle straf. 
• Tredje overtrædelse eller enhver alvorlig forseelse – diskvalifikation. 

 
Enhver straf kan kun tildeles af turneringsledelsen. 

Tilmelding 

Kan foretages på Golfbox fra senest 3 uger før start. 

Tilmeldingsfrist 

Tilmeldingsfristen udløber senest kl. 18.00, 3 dage før turneringen. 

Aflysning 

Turneringsledelsen kan aflyse en turnering, hvis det skønnes, at der ikke er nok tilmeldte, eller hvis 
turneringen på grund af banens tilstand eller vejret, ikke lader sig afvikle. Aflysning inden 
tilmeldingsfristens udløb vil ikke blive meddelt direkte til de tilmeldte, men eventuelt betalt 
turneringsgebyr skal tilbagebetales. Arrangørerne er dog ikke forpligtet til at godtgøre deltagerne 
udgifter, som de måtte have afholdt i forbindelse med turneringen. 

Afbud og udeblivelse 

Afbud skal meddeles hurtigst muligt til turneringsledelsen. Ved afbud efter sidste tilmeldingsdato/-
tidspunkt eller udeblivelse uden afbud skal turneringsgebyr fortsat betales. Spilleren idømmes 
turneringskarantæne indtil det skyldige beløb er betalt. En spiller kan desuden idømmes karantæne 
fra turneringer i tilfælde af gentagen udeblivelse uden afbud.  

Startlisten 

Den endelige startliste offentliggøres på Golfbox når tilmeldingsfristen er udløbet. Oplysninger fra 
startlisten kan også fås hos turneringsledelsen. 

Eftertilmeldinger 

Turneringsledelsen afgør, om det er praktisk muligt at tilmelde deltagere til en turnering efter sidste 
tilmeldingsfrist. Eftertilmeldinger tillægges et administrationsgebyr på kr. 25. Dette gebyr kan dog 
fraviges, hvis eftertilmeldingen sker som direkte invitation fra turneringsledelsen. 

For sen ankomst til start 

For sen ankomst til start medfører straf i henhold til Regel 5-3a, dvs. hvis spilleren er på teestedet 
og klar til at slå inden for 5 minutter efter hans starttid, tildeles han den generelle straf (tab af hul i 
hulspil og 2 strafslag i slagspil). Ved senere ankomst til teestedet diskvalificeres spilleren. 

Scorekort 



Scorekort kan afhentes fra en time før første start. Og skal være afhentet senest 15 minutter før start. 

Ved gunstart skal scorekort være afhentet senest 1/2 time før start. 

Turneringsgebyr 

Turneringsgebyr betales ved tilmelding i Golfbox, og skal under alle omstændigheder være 
indbetalt inden start for at spilleren får lov til at starte. 

Fortrydes tilmeldingen inden sidste tilmeldingsdato/-tidspunkt, kan turneringsgebyret refunderes 
ved henvendelse til sekretariatet med oplysning om medlems nummer og hvilken turnering det 
omhandler. Dog minus et administrationsgebyr på kr. 10. 

Afbud efter sidste tilmeldingsfrist berettiger ikke til refundering af turneringsgebyr. 

Scorekort efter spillet 

Scorekort skal indleveres uden unødig forsinkelse. 

Scorekortet skal være korrekt udfyldt med: Score (bruttoslag) på hvert hul, det korrekte 
spillehandicap og underskrift af både spiller og markør. Fejl ved forkert score til fordel for spilleren 
på et eller flere huller eller brug af for højt spillehandicap medfører diskvalifikation.  

Derudover skal stableford point og eventuelt nettoscore beregnes, men forkert beregning af 
stableford point eller netto score giver IKKE anledning til straf. 

Rækkeinddeling 

Turneringsledelsen kan beslutte at inddele en turnering i flere rækker. Information om 
rækkeinddeling og teesteder kan ses under de enkelte turneringer. 

Afvikling af spillet 

Spillet skal afvikles i rask tempo uden unødig forsinkelse. Gentagne unødige væsentlige 
forsinkelser kan medføre sanktioner. 

Afbrydelse af spillet 

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. 

Ved afbrydelse vil der blive givet signal med et tågehorn: 

1 langt trut: spillet stoppes – 2 lange trut; spillet genoptages – 3 lange trut: spillet stoppes og 
spillerne går straks til klubhuset. 



Caddie 

Caddie er ikke tilladt. Overtrædelse medfører diskvalifikation.  

Buggy, scooter og lignende 

Buggy, scooter og lignende er ikke tilladt. Overtrædelse medfører diskvalifikation. Tilladelse til 
brug af disse køretøjer kan gives i særlige tilfælde. 

Afstands- og retningsinformation 

Tilladt: Få information om afstand eller retning (f.eks. fra udstyr til måling af afstand eller et 
kompas) 
 
Ikke tilladt: Måling af højdeforskelle eller fortolke afstand eller retningsinformation (f.eks. bruge 
udstyr til at få forslag til spillelinje eller køllevalg baseret på stedet for spillerens bold) 
 

Lige scores 

Ved vindere med samme resultat bruges laveste handicap og derefter lodtrækning. 

Præmier 

Såfremt en vinder ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen, mistes retten til præmien, og 
turneringsledelsen beslutter om præmien går videre til næste spiller, benyttes som klappepræmie 
eller indgår som præmie i en kommende turnering. (Gælder ikke ved klubmesterskaberne). 
Vinderen bevarer sin placering. 
 

Doping 

De nationale antidopingregler følger WADA-kodekset og er udarbejdet af Anti Doping Danmark 
(ADD) og Danmarks Idrætsforbund (DIF). Reglerne gælder for alle, der dyrker konkurrenceidræt 
under DIF - herunder deltager i golfturneringer i Dansk Golf Union eller klubregi 

Spillere er således forpligtede at overholde DIFs dopingregulativ og herunder stille sig til rådighed 
for dopingkontrol i overensstemmelse med dopingregulativet. 

I tilfælde af en dopingkontrol skal spillere kunne oplyse hvilken medicin, der indtages og 
efterfølgende ansøge ADD om dispensation. Man skal altid kunne dokumentere det medicinske 
behov for behandling med et forbudt stof eller metode i henhold til Dopinglisten. 

 

Her kan det undersøges om et præparat er tilladt. 

Yderligere information om doping kan læses her.  

https://www.antidoping.dk/doping/medicin
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/information-om-doping-reglerne-2019


 

Turneringsudvalget, 

juni 2021 
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