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Årets MjølnerKnæjt 2022 – Betingelser 

 

Turneringen er en lukket turnering for medlemmer af Ishøj Golfklubs herreklub. 

 

Turneringens sponsor er Automester Ishøj. 

 

Turneringen afvikles efter de af Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews´ senest vedtagne 

golfregler og Ishøj Golf A/S gældende lokalregler. 

 

Turneringens første runde er MjølnerKnæjternes Åbningsturnering og sidste runde afvikles 

torsdagen før MjølnerKnæjternes afslutningsturnering. 

  

Spilledage og starttidspunkt: 

Der spilles alle torsdage i sæsonen og ALLE tider om torsdagen er tællende til både Årets 

MjølnerKnæjt og Årets Eclectic.  

Såfremt der arrangeres specialturneringer på en torsdag, kan de turneringsansvarlige beslutte at 

der ikke er tællende runder til Årets MjølnerKnæjt denne dag. 

 

Boldsammensætning sker ved lodtrækning, og der trækkes lod hver halve time. 

 

Har man booket en tid på minuttallene 00, 10 og 20 trækkes der lod 5 minutter i hel hvis der er 

mere end 4 Knæjter der har booket disse tider. 

 

Har man booket en tid på minuttallene 30, 40 og 50 trækkes der lod 5 minutter i halv hvis der er 

mere end 4 Knæjter der har booket disse tider. 

 

Man skal senest 5 min. i hel hhv. 5. min. i halv have lagt sin bold i Mjølnerspanden, der hænger 

inde ved boldmaskinen. 

 

For at en runde skal være tællende til de løbende turneringer, skal man have deltaget i 

lodtrækningen, have en anden Knæjt som markør og have spillet fra Tee 60 på 18-hullers banen. 

 

BEMÆRK: 

Alle tee-off tider i tidsrummet kl. 14:00 til kl. 17:30 om torsdagen er forhåndsreserveret til 

MjølnerKnæjterne på 18-hullers banen, dog ikke på helligdage. 

Reserverede tider der ikke bliver booket af MjølnerKnæjterne bliver frigivet til andre 

klubmedlemmer og greenfee spillere dagen før. Bookes en frigivet tid af et andet klubmedlem 

eller en greenfee spiller SKAL deres starttider respekteres! 
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Tilmelding og Scorekort: 

Tilmelding sker ved at booke en tid i Golfbox. 

Scorekort skal udfyldes korrekt og lægges i MjølnerKnæjternes postkasse umiddelbart efter 

rundens afslutning. Forkert eller mangelfuld udfyldelse kan medføre diskvalifikation. 

   

Rækker – handicaps og spil: 

Der spilles slagspil i 3 rækker. (Maksimum score – Net double bogey) 

A-rækken er for spillere med handicap fra +8 til 12,9 

B-rækken er for spillere med handicap fra 13,0 til 18,9 

C-rækken er for spillere med handicap fra 19,0 til 54 

 

Præmier. 

Årets Knæjt kåres i hver række. Derudover er der præmie til mindst de 3 bedste i hver række. 

De 8 bedste resultater i de respektive rækker afgør hvem der bliver Årets Knæjt. 

 

Der kan kun vindes præmie i én række.  

Er man i præmierækken i mere end én række er det først bedste placering der afgør præmien, 

derefter færrest spillede runder i de pågældende rækker. 

 

Skifter man fra én række til en anden i løbet af sæsonen, medtages de hidtil opnåede resultater 

IKKE til den nye række. Rykker man tilbage til en række hvor man tidligere på året har spillet, 

vil de tidligere opnåede resultater igen være tællende. 

 

Turneringsansvarlig: MjølnerKnæjternes Bestyrelse, herreklub@ishojgolfklub.dk 

Turneringsleder: Peter Bundgaard Hansen, 6140 5150, pbh@youseeme.dk 


