
 

 

Fredagsgolf 
 

 

Tilmelding 

• Tilmelding starter lørdag morgen kl. 8.00 og slutter onsdag kl. 12.00 gælder 

begge baner. 

• Alle tilmeldinger til  både18-huls og 9-huls banen skal gøres via Golfbox. 

• For 18-huls banens vedkommende skal der ved tilmelding besvares  3 

spørgsmål med enten et ja eller nej (dette refererer til ønsket spille periode).  

• Det er vigtigt, at I overholder denne tidsfrist, idet Golfbox lukker for tilmeldinger 

på det tidspunkt og det vil ikke være muligt at tilmelde sig efter dette 

tidspunkt.  

 Startliste 18-huls banen 

• I løbet af torsdagen eller tidligere får alle en e-mail fra Golfbox med starttid, 

som et forsøg starter alle fra hul 1 i håbet om et bedre flow på banen. 

• Der bliver hængt en startliste op i mellemgangen i løbet af torsdagen. 

• Ingen startliste på hjemmesiden. 

• Der bliver ikke hængt en startliste op ved 1. tee. 

Ved at gå ind på Golfbox under klubturneringer  finder man fredagens turnering og 

ved at åbne den kan man se startlisten. Som hidtil printes scorekort før start og 

afleveres i seniorklubbens postkasse efter endt spil. 

Start på 9-huls banen 

1. starttid er 10:40 senest mødetid 10:30 

          Der laves ikke startliste  

• Fredag formiddage kl. 10.25 ved starterhuset mødes spillerne på 9-huls banen 

medbringende et scorekort og vi går så ud umiddelbart derefter. Scorekort 

afleveres efter endt runde enten til Flemming eller til Lisbeth. 

Resultatet af fredagens turnering. 

Resultater for18-huls banen i de enkelte rækker kan ses på Golfbox under 

RESULTATER (samme sted som i tilmelder jer) 

• Pointstillingen kan ses på hjemmesiden. 
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Resultater fra 9-huls banen i de enkelte rækker kan ses på Golfbox under 

RESULTATER (samme sted som i tilmelder jer) 

•  Pointstillingen kan ses på hjemmesiden. 

Pointsystemet. 

• I fredagsturneringen konkurreres i en gennemgående turnering for hele 

sæsonen.  

• Parturnering med spisning 3 gange årligt, forår, sommer og efterår. 

• Parturnering og holdturnering tæller ikke med i den gennemgående 

turnering, da de er selvstændige turneringer med dagspræmier. 

• Placeringerne i de enkelte spillerækker afgøres ud fra flest opnåede 

fredagspoints, der optjenes i de enkelte individuelle fredagsturneringer 

således:  

 

• 1. plads = 10 points, 2. plads = 8 points, 3. plads = 7 points, 4. plads = 6 points, 5. 

Plads = 5 points, 6. Plads = 4 points, 7 plads 3 points og øvrige, der har 

gennemført turneringen = 1 point. 

• Udeblivelse (uden afbud) fra en turnering, man har tilmeldt sig, medfører 2 

strafpoints. 

 Golf spillets afvikling. 

• Der spilles efter Golfreglerne som godkendt af R&A Rules Limited. En særlig 

undtagelse er gældende for Seniorklubbens fredagsturnering. Hvor det ikke 

er tilladt at gå tilbage og slå en ny bold, såfremt golfreglerne havde tilladt at 

slå en provisorisk. Slå derfor altid en provisorisk bold i tvivlstilfælde, ellers må 

hullet streges. 

• Der er kommet en ny lokalregel som også kan benyttes, lokalregel punkt 3:  

• Drop bold på fairway ved bold out of bounds eller mistet. (Link) 

• Vi skal stræbe efter at få gennemført runden på 4-41/2 time så vi undgår + 5 

timers runder.  

• Hvis det er muligt vil der blive 3 bolde, men med rundt regnet 80 deltager er 

dette tvivlsomt så vi må regne med at 4 bolde vil være dominerende.  

• For at sikre at vi holder fokus på vores mål er spilleren med lavest handicap på 

hvert hold er kaptajn for bolden.  

(I den e-mail der modtages med boldens deltager vil det fremgå hvilken 

spiller har det laveste handicap.) 

Det er kaptajnens opgave at holdet følger DGU’s 4 enkelte råd som vil sikre et 

bedre tempo og godt flow på banen, samt sørge for at lukke igennem hvis 

dette bliver nødvendigt. 

http://www.odsherredgolf.dk/banerne-9-og-18/regler/lokale-regler/
http://www.odsherredgolf.dk/banerne-9-og-18/regler/lokale-regler/
http://www.odsherredgolf.dk/banerne-9-og-18/regler/lokale-regler/
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• Det anbefales alle at læse denne pjece så det bliver en selvfølge at følge 

disse råd. 

• Pjecen fås i sekretariatet og kan også downloades her. 

• Endvidere spiller vi READY GOLF (læs herom på hjemmesiden ) alt sammen for 

at fremme runde hastigheden. 

http://solvogngolf.dk/onewebmedia/0729_HurtigereGolf.pdf

