
 

Venskabsmatcher:  
Revideret maj 2016  
Seniorklubberne i Kalundborg Golfklub og Odsherred Golfklub opstarter med virkning fra golfsæsonen 2016 et 
golfvenskabssamarbejde under navnet ”Venskabsmatcher”. Venskabsmatcherne er en ændret videreførelse af 
”Trekantturneringerne”, som blev opstartet i 2009.  
Hver af de to seniorklubber er en gang om året vært for den anden klub i forbindelse med afviklingen af 
venskabsmatchen, der er en årlig gennemgående – ikke tællende - Stablefordturnering over to turneringsdage med 
gunstart.  
Hver af de to turneringsdage, der har max. 36 deltagere fra hver af de to seniorklubber, afvikles individuelt i 
damerækker og herrerækker for hver af de deltagende klubber, således at præmierne fordeles nogenlunde 
forholdsmæssigt på baggrund af de tilmeldte deltagere. Der er på hver turneringsdag ”nærmest flaget” på alle banens 
par tre huller for samtlige deltagere under et.  
Efter hver turneringsdag er der fælles spisning og præmieoverrækkelse. Udgifterne til spisning og præmier afholdes af 
deltagernes matchfee, som skal være ensartet for de to spilledage. Matchfee fastsættes hvert år samtidig med datoerne 
for spilledage. Den arrangerende klub er ansvarlig for indkøb af præmier.  
Der betales ikke greenfee på turneringsdagene, da moderklubberne én gang årligt stiller hjemmebane vederlagsfrit til 
rådighed for turneringen.  
I den gennemgående turnering, hvor de to seniorklubber konkurrerer indbyrdes, opgøres resultaterne og præmieres 
efter hver turneringsdag som summen af de fem bedste scores blandt såvel damer som herrer i hver klub (i alt 10 
scores). Den seniorklub, der har opnået størst sum af stablefordpoint efter begge turneringsdage, er vinder af årets 
”Venskabsmatcher”. Ved lige scores foretages der lodtrækning.  
Ved lige scores i de individuelle dame- og herrerækker anvendes laveste handicap, når placeringerne skal afgøres.  
 
Turneringsbetingelser:  
Deltagere.  
Ethvert medlem af en af de to seniorklubber, der har et registreret handicap på max. 45,0 og som opfylder 
alderskriteriet (mænd 55+, kvinder 50+) i kalenderåret, kan deltage i turneringen. Spillere med et handicap over 36,0 
skal dog spille med det antal tildelte slag som handicap 36,0 giver på den pågældende bane. 
Der spilles med dagsaktuelt HCP og med SPH i henhold til den relevante banes omsætningstabel. Damer spiller fra rød 
tee og herrer fra gul tee.  
 
Tilmelding:  
Betaling samtidig med bindende tilmelding skal ske senest 8 dage før de enkelte turneringsdage til egen klub, der samlet 
tilmelder og afregner med arrangørklubben senest 5 dage før turneringsdagen.  
 
Mødetider: På turneringsdagene skal spillerne være på de respektive anførte teesteder 10 minutter inden gunstart.  
Scorekort: Skal afhentes personligt af spillerne på det anviste sted senest 30 minutter før fastsat starttid. Der skal – 
senest 15 min. efter endt match - afleveres behørigt udfyldt og underskrevet scorekort for hver enkelt spiller. For sen 
aflevering medfører diskvalifikation.  
 
Golfregler:  
Der spilles efter golfreglerne udstedt af The R & A Rules Limited and The United States Golf Association. Lokale regler og 
ordensforskrifter i de 3 klubber er respektive gældende.  
Persontransporterende vogne er tilladt. Mobiltelefoner skal (normalt) være slukkede under spillet.  
Det er tilladt at benytte afstandsmålere i henhold til gældende regler hos DGU.  
 
Fællesspisning:  
Ved fællesspisningen efter hver turneringsdag, gælder reglen: ”man sidder i den bold, man har spillet i”.  
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