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Generelle turneringsbetingelser for Ishøj Golfklub  
(per 1. januar 2021) 

Nedenstående generelle turneringsbetingelser er gældende for alle turneringer arrangeret af Ishøj 
Golfklub, hvis ikke andet er beskrevet i turneringsbetingelserne for den enkelte turnering:  

Afvikling:  Alle turneringer afvikles efter The Royal and Ancient Golf Club of St. 
Andrews’ Regler, de til enhver tid gældende lokalregler, samt evt. særregler 
angivet af turneringsledelsen.  

Deltagelse:  Ishøj Golfklubs turneringer er åbne for klubbens aktive medlemmer med 
registreret handicap. Medlemmer i restance kan ikke deltage. Der kan være 
handicapbegrænsninger. Se betingelserne for den enkelte turnering. Har 
man ikke et EGA handicap, eller det der svarer til det, kan man stadig 
deltage, men ikke vinde præmier. 

Tilmelding:  Der åbnes for tilmelding ca. 4 uger før turneringsdagen (hvis muligt). 
Tilmelding sker via GolfBox og er først gyldig når alle fees er betalt 
(turneringsfee, evt. green-fee og evt. mad m.m.) Se 
betalingsbetingelser/muligheder online. Ved overtegning oprettes venteliste. 
Ventelisteprincippet kan variere, men er typisk først til mølle.  

Eftertilmelding:  Eftertilmelding kan accepteres efter turneringsledelsens skøn.  

Turneringsfee:  Er offentliggjort via GolfBox og skal betales online 

Afbud:  Man kan altid framelde sig turneringen og få automatisk tilbagebetaling 
indenfor tilmeldingsfristen. Ved gyldigt afbud inden startlisten offentliggøres 
tilbagebetales turneringsfee ved henvendelse til turneringsledelsen.  
Afbud derefter indebærer at turneringsfee IKKE refunderes.  

Rækkeinddeling:  Rækkeinddeling i hver enkelt turnering afgøres af turneringsledelsen  

Startliste: Opsættes i klubben senest dagen før turneringen og offentliggøres på 
GolfBox, samt via mail til hver deltager.  

No Show:  Udeblivelse kan ved gentagelse medføre karantæne i de efterfølgende to 
turneringer.  

For sen ankomst:  Turneringsdeltageren skal stå klar ved det angivne teested senest 5 minutter 
før sit starttidspunkt. For sen ankomst til start teested, mere end 5 minutter 
efter starttid medfører diskvalifikation.  
For sen ankomst til start teested mindre end 5 minutter efter starttid straffes 
således: 
 
  - Hulspil: Tab af 1. hul 
  - Slagspil 2 strafslag 
  - Stableford 2 points fratrækkes  

Scorekort/Scores: Scorekort fra turneringer skal, inden de afleveres, som minimum indeholde 
en score per hul (streg er også en score), spillerens navn, medlemsnummer, 
og korrekte handicap og skal være underskrevet af spiller og markør (inkl. 
Medlemsnr. på markør). Typisk er næsten alt dette fortrykt på kortet ved en 
turnering. 
Hvis man ønsker at sammentælle med enten samlet antal bruttoslag eller 
stablefordpoints i alt, samt skrive score eller point på kortet er det meget fint 
men ikke et krav. 
Online scoreindtastning; hvis turneringen afvikles med online 
scoreindtastning, er det et krav at denne udfyldes senest inden man 
afleverer de fysiske scorekort. Vi opfordrer i høj grad til at scoren føres på 
banen, det er kun nødvendigt en spiller pr. bold fører scoren online for alle 
spillere. Kan man ikke få teknikken til at fungere, hjælper turneringsledelsen. 
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Aflevering af scorekort: Turneringsudvalgets ambition er at der bliver 
afleveret så mange korrekte scorekort som muligt. Man er velkommen til at 
bede turneringsledelsen om at kontrollere sit scorekort inden man afleverer, 
hvis man er usikker på om alt er korrekt. 
Man har officielt afleveret sit scorekort, når det ligger i bakken på 
turneringskontoret OG man har forladt lokalet. 
Ikke underskrevne kort; af både spiller og markør, eller manglende medl.nr. 
på sidstnævnte, samt man har skrevet under på en for lav score på et hul, 
medfører diskvalifikation. Sørg for at dobbelt-checke din score med din 
markør, inden der underskrives og afleveres. 

Afgørelser (NYT): Lige placeringer indenfor præmieplaceringerne, afgøres via ”tættest på 
flaget” omspil på hul 19 bagved restauranten. Resterende pladser kan altså 
være delte. 
Hullet er godt 60 meter langt og hver spiller der er kvalificeret til omspil, får 
et slag mod flaget, tætteste slag vinder. Det er IKKE et krav man er på 
green, det er afstanden til flaget der tæller.  
Eksempel: 3 spillere i C rækken har alle gået netto 73 slag/35 point, de slår 
hvert et slag, tætteste får 1. pladsen, næst-tætteste 2. pladsen og længst 
væk 3. pladsen. 
Hul 19 kan KUN spilles af spillere der er kvalificerede til omspil og sættes op 
af greenkeeper teamet i dagene op til turneringen. Turneringsudvalget sikrer 
sikker afvikling af omspil. 
Der kan afviges fra omspillet hvis det er præciseret konkret i 
turneringsbetingelserne. 
Hole-in-One præmie: Hvis en spiller der er kvalificeret til omspil i en 
klubturnering, laver et Hole-In-One udløser det et års gratis 
fuldtidsmedlemskab til den efterfølgende sæson!  
Sponsoreret af IGK & IGC. 

No return: No return uden fyldestgørende grund anses som usportslig optræden og 
kan efter turneringsledelsens skøn medføre karantæne eller andre 
restriktioner omkring deltagelse i klubbens aktiviteter. 

Præmieoverrækkelse: Hvis en spiller ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen, fortabes retten til 
vunden præmie, med mindre fraværet er nødvendiggjort af særlige 
omstændigheder og er aftalt, af deltageren selv, med turneringsledelsen.  
Der kan være undtagelser i enkelte turneringer, hvor det er præcist 
beskrevet i match proportionerne. 

Caddie: Der må generelt ikke anvendes caddie i klubturneringer, bortset fra officielle 
klubmesterskaber eller hvis det specifikt står i turneringsbetingelserne for 
den enkelte turnering. 

Buggy/Trolley:  Buggy/trolley o.l. må kun benyttes i klubbens turneringer med forudgående 
aftale med turneringsledelsen, booking og betaling klares af spilleren selv. 
Det er muligt at have en stående aftale omkring brug af buggy/trolley. 
I officielle klubmesterskaber er buggy/trolley IKKE tilladt. 

Turneringsledelse: Turneringslederne for den enkelte turnering har det fulde ansvar for 
turneringens afvikling.  

Afbrydelse af spil: En afbrydelse af spil på grund af en farlig situation vil blive signaleret med 
kompressorhorn. 

De signaler der benyttes, er følgende:  

1. Øjeblikkelig afbrydelse af spillet: En lang hyletone fra kompressorhorn – 
Bolden markeres og spillet skal afbrydes.  

2. Afbrydelse af spillet: 3 på hinanden følgende hyletoner fra 
kompressorhornet, som gentages. Hullet kan spilles færdigt INDEN 
spillet afbrydes.  

3. Genoptagelse af spillet: 2 korte hyletoner fra kompressorhornet, som 
gentages.  

Afbrudt turnering: Såfremt en turnering ikke kan gennemføres samme dag pga. vejret, 
annulleres hele turneringen uanset at nogle spillere har gennemført deres 
runde.  


