
 
 

 
Turneringsplan 2023 

 
Kære medlem, 
 
Hermed turneringsoversigt for vores 2023 sæson. Idéen er at du som medlem ved 
hvad der bliver spillet og hvornår. Vi kommer til at køre andet år af vores ”Årets 
Turneringsspiller” hvor vores reagerende mester Ole Jørgensen, vil kæmpe alt hvad 
han kan for at forsvare sin titel.  
 

Dato Navn Type 
OoM point  
pr. række 

01-04-2023 IGK Åbningsturnering 2023 Slagspil 750 
01-04-2023 IGK Åbningsturnering 2023 (IM - 9 huller) Slagspil 750 
22-04-2023 IGK Foursome Cup 2023 - Kvalifikationsmatch Hulspil 750 (50%) 
23/4-25/8 IGK Foursome Cup 2023  Hulspil 1000 
27-05-2023 IGK 27 Hullers Open 2023 Slagspil 750 
08/7-28/7 IGK Sommerturnering 2023 (3 uger) Slagspil 1000 
26-08-2023 Klubmesterskaber Slagspil - Herrer & Damer Slagspil - 
27-08-2023 KM Slagspil - Herrer - B-Rækken Slagspil - 
02-09-2023 Indian Summer 2023 (IM - 9 huller) Slagspil 500 
02-09-2023 Indian Summer 2023 Slagspil 500 
08-09-2023 Klubmesterskaber i Hulspil - Herre  Hulspil - 
16/9-17/9 Klubmesterskaber - Herrer + Damer - Aldersinddelt Slagspil - 
16-09-2023 Klubmesterskaber Intermediatebanen - Herrer & Damer Slagspil - 
14-10-2023 IGK Afslutningsturnering 2023 Slagspil 750 
14-10-2023 IGK Afslutningsturnering 2023 (IM - 9 huller) Slagspil 750 

 
Årets Turneringsspiller (Order of Merit) 
 
Der uddeles det samme antal point i hver række, så uanset om du spiller i A, B, C 
eller D rækken, får du samme antal point for en 1. plads.  
10. til 1. plads får 10 til 150 point ved 500 point. Der er ekstra point ved åbning- 
og afslutningsturnering. 
Vores sommerturnering afvikles over 5 tællende runder, der spilles om 1000 point. 
 
Four-some Cup 2023 
 
Der var stor interesse for vores Four-some Cup sidste år, men der har været 2 store 
tilbagevendende udfordringer de år det har været afviklet: 
 
1. Folk får ikke afviklet deres matcher i tide 
 
2. Vores Revanchematch har aldrig været godt besøgt og interessen for B-rækken 
har også klart været mindre end for A-rækken. 



 
Derfor bliver det anderledes i år. Lørdag d. 22/4 afholder vi kvalifikation og 
seedningsmatch. Man spiller en 18 hullers four-some runde sammen med sin 
makker og de bedste 24, 32 eller 40 hold går videre til gruppe spillet, alt efter hvor 
mange hold der melder sig til.  
Når resultatet foreligger, er der præmier til de 3-5 bedste hold og puljerne bliver 
også fastlagt, således man sætter sig ned med de 3 andre hold i sin pulje og 
dermed kan planlægge matcherne der skal spilles i egen pulje med det samme. 
 
Der tildeles Order of Merit point for kvalifikationsmatchen og til de 8 bedste hold i 
selve Cup delen. Alle der kvalificerer til Cup delen og er uden for Top 8, tildeles 3 
point som i alm. turneringer. 
 
Sommerturnering 2023 
 
Vi gentager og udvider succesen fra sidste sommer, med to uger. Så der er finale d. 
29/7 (5. runde). De foregående 3 uger skal man altså have spillet minimum 4 
runder for at være med i finalen. Om du kun spiller 4 eller du presser 15 runder ind, 
det styrer du selv, kun de 4 bedste runder tæller. Man kan spille fra alle tee, så om 
du spiller dine runder som private, Mandagselite eller i en Mjølner klub betyder 
ingenting, de kan alle tælle med. Husk dog at spille med en markør, der deltager i 
sommerturneringen.  
 
Kvalifikation til klubmesterskaberne i hulspil 2023 
 
Man kvalificerer sig som vanligt via Klubmesterskaberne i slagspil, hvis der via 
denne kvalifikation, ikke er nok spillere, vil resterende pladser være på spil i vores 
Indian Summer turnering (fra scratch).  
 
Muligheder for yderligere turneringer 
 
Der barsles lidt med nogle idéer til andre turneringer i udvalget, HVIS disse bliver 
tilføjet i løbet af året, vil de IKKE være tællende til Årets Turneringsspiller. 
 
Præmier i 2023 
 
Vi arbejder også med at ændre præmieudbuddet, så vi ikke kun spiller om gavekort 
i 2023, samtidigt arbejder vi også på nogle erindringspræmier man kan samle på. 
 
Vi glæder os til at dele fede golfoplevelser med jer alle i 2023! 
 
De bedste golfhilsner 
 
 
IGK Turneringsudvalget 


