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Generelt om turneringer 
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Turneringsfee inkl. spisning 
200 kr. for alle 
 
Turneringsopslag og tilmelding 
Turneringsopslag bliver opsat cirka 
5 uger før turneringsdag. Tilmelding 
og betaling sker via Golfbox. 
 
Hvis intet andet er offentliggjort vil 
minimum antal deltagere for, at al-
mindelige klubturneringer afvikles, 
normalt være 25. 
 
Betaling af turneringsfee  
Betaling sker ved tilmelding direkte 
i Golfbox. 
 
Tilmeldingsfrist 
Sidste tilmeldingsfrist fremgår af 
turneringsbetingelserne for den på-
gældende turnering i Golfbox samt 
på turneringsopslaget.  
 
Afbud  
Har du tilmeldt dig, betalt og slettet 
dig igen inden tilmeldingsfristens 
udløb, får du refunderet din turne-
ringsfee.  
 
Senere afbud til den pågældende 
turneringsleder. Telefonnummer 
står under den aktuelle turnering. 
 
Startlister 
Startlister offentliggøres normalt 
torsdag aften på Golfbox og ved 
opslag i klubhuset. 
 

Scorekort  
Skal være afhentet senest 20 mi-
nutter før starttid. 
 
Banelukning 
Hvis ikke andet er anført, er 1. tee 
lukket 30 minutter før første start og 
til ca. 20 minutter efter sidste start. I 
tilfælde af forsinkelse har turnerin-
gen førsteprioritet. Lukning af ba-
nen anføres på Golfbox efter startli-
ster er offentliggjort. Ved Gunstart 
turneringer vil banen være helt luk-
ket 30 minutter før start, og mens 
turneringen afvikles. Hvis turnerin-
gen ikke er fuldtegnet, startes på 1. 
tee og bagud (18. - 17. - 16. osv.).  
 
I Golfbox vil der på alle turnerings-
dage være anført, hvor længe 1. 
teested er lukket. Der vil altid være 
tale om en cirka tid for åbning af 
banen!  
 
Når Dannebrog er hejst, er der en 
turnering i gang, og 1. tee/banen er 
lukket, så længe ”Banen lukket” 
skiltet er ved 1. tee. 
Afstandsmåling 
I turneringer, må en spiller skaffe 
sig oplysning om afstand ved at 
bruge en afstandsmåler. Hvis en 
spiller, under en fastsat runde, bru-
ger en afstandsmåler til at angive 
eller måle andre forhold, der kan 
påvirke hans spil (f.eks. højdefor-
skel, vindhastighed, m.v.), er dette 
et brud på Regel 14-3.” 
 
 
 



Regler 
Der spilles efter gældende golfreg-
ler samt lokalregler for Holbæk 
Golfklub med mindre andet er angi-
vet.  
 
Hvis ikke andet er anført, er turne-
ringen kun for medlemmer af Hol-
bæk Golfklub med et EGA handi-
cap” 
 
Med mindre andet er angivet, spiller 
herrer fra tee 53 og damer fra tee 
46. 
 
Der er generelt forbud mod person-
befordring i vogn/buggy i klubturne-
ringer i Holbæk Golfklub. Spillere 
må derfor, på ingen måde, lade sig 
transportere under den fastsatte 
runde, medmindre det er tilladt af 
turneringslederen. Tilladelse kan i 
særlige tilfælde gives, mod forevis-
ning af lægeerklæring eller anden 
relevant dokumentation til Turne-
ringskomiteen, inden tilmelding. Til-
ladelser gives kun for en enkelt tur-
nering ad gangen. 
 
Medlemmer, der ikke har betalt ind-
skud, kontingent, turneringsfee eller 
er blevet frataget sit handicap, kan 
ikke deltage i klubbens turneringer. 
 
Ved udeblivelse uden afbud fra en 
turnering idømmes man karantæne 
i de 2 efterfølgende turneringer, 
man er spilleberettiget til. 
 
Såfremt du er i tvivl eller har 
spørgsmål vedrørende en turne-

ring, er du altid velkommen til at 
kontakte den pågældende turne-
ringsleder.  
 
Mobiltelefon, minicomputer og lign. 
elektronisk udstyr skal være på lyd-
løs under spillet. Overtrædelse af 
ovenstående kan – efter indberet-
ning – medføre disciplinær straf, 
herunder karantæne i fremtidige 
HGK-turnering.  
 
Hvis spilleren under spil af runden 
gentagne gange overtræder for-
buddet og med sin adfærd generer 
andre spillere, kan spilleren diskva-
lificeres i den igangværende turne-
ring for et alvorligt brud på etiket-
ten, jf. Regel 33-7. 
 
  



Reserver 
Er en turnering fuldtegnet, kan man 
tilmelde sig som reserve. Reserver 
skal være klar til at spille uden for-
udgående varsel. Mød derfor op 
senest 1/2 time før turneringens 
start og kontakt turneringsledelsen. 
Reserver skal være tilmeldt inden 
for normal tilmeldingsfrist og har 
mulighed for at deltage i den ræk-
kefølge, de møder op.  
 
Betaling ved fremmøde. 
 
Præmieoverrækkelse  
Vil normalt foregå umiddelbart efter 
turneringens afslutning. Såfremt 
spillere i præmierækken ikke er til 
stede, vil præmie blive givet videre 
til den næste i rækken. Placeringen 
bibeholdes. Klappepræmier kan 
kun vindes af deltagere, der ikke 
har vundet præmier i turneringen, 
og som er til stede. 
 
Officielle aldersgrænser 

- Juniorer til og med det år spil-
leren fylder 18 år 

- Damer og herrer fra og med 
19 år 

- Mid-age damer og herrer fra 
30 år 

- Senior damer og herrer fra 50 
år 

- Veteran damer og herrer fra 
60 år 

- Super veteran damer og her-
rer fra 70 år 

 

Den nævnte alder skal være fyldt 
inden udgangen af det indeværen-
de år. 
 
 
Turneringskomité     Mobil
  
Jens Færch (JF)   2971 
2102 
Per Bækgaard Madsen (PBM)
 2265 6562 
 
 
 
Turneringshjælpere  Mobil 
Ulla Olsen 
 
 
Øvrige telefonnumre mv. 
ServiceCenteret 59 43 45 79  
Udvalgskontor 59 43 45 69 
 
Hjemmeside:  
www.holbakgolfklub.dk 
 
E-mail: ServiceCenteret 
info@holbakgolfklub.dk 
 
  



Søndag 3. april: 
Åbningsturnering v/Spar Nord  
 
Dagen hvor vi officielt åbner 
banen med standerhejsning og 
turnering. 
 
Start:  
Der er standerhejsning kl. 9:00, og 
hurtigst muligt derefter er der orien-
tering omkring turneringen og efter-
følgende start. 
 
Tilmelding og betaling online via 
Golfbox eller på dagen senest kl. 
9:00. 
 
Der kan købes morgenmad i Re-
staurant Albatros fra  
kl. 8:00. 
 
Turneringsform: Texas scramble - 
Gun Start 
 
Banelukning: Kl. 9:00 – ca. 15:00 
 
Turneringsfee kr. 100 går ubeskåret 
til et godt formål. 
 
Begrænsninger: Alle kan deltage 
 
Turneringsansvarlig:  Følger 
 
Sponsor: Spar Nord 
 
Mange præmiesponsorer – se op-
slag i klubhuset 

 
 

Lørdag og søndag den 7. og 8. 
maj: 
DGU Danmarksturneringen 
1 & 2 Spillerunde 
Lørdag: 1. tee lukket fra kl. 
07.15 til kl. 12:30 
Søndag: 1. tee lukket fra kl. 
07.15 til kl. 09:00 
 
Turneringsansvarlig:  Sportsud-
valget 
 
Mandag den 6. Juni: 
Pinseturnering v/ JDE Prof. Kaffe 
En hyggelig afslutning på Pinsen 
hvor man spiller sammen med en af 
modsatte køn dog ikke familie eller 
samboende. 
 
Start: Kl. 9:00 (Gun start) 
 
Banen lukket: Kl. 8:30 – ca. 14:00 
 
Turneringsform: 18 hullers mixed 
Greensome Stableford 
Begrænsning:  
Samlet spillehandicap max. 80 slag 
(max. forskel 20) 
Parvis tilmelding 
Ægtepar, familie og samboende må 
ikke danne par. 
Mindst en deltager pr. par skal væ-
re 
medlem af HGK 
Sidste frist for tilmelding:  23. 
maj. 
Turneringsansvarlig: Følger 

 
 



 
 
Søndag den 12. juni: 
Generationsturnering v/ Toyota 
 
 
Kampen om hvem der er HGK’s 
bedste par på tværs af generati-
onerne. 
  
Start: Kl. 9:00 (Gun start) 
 
Banen lukket: Kl. 8:30 - ca. 14:00 
 
Turneringsform: 18 hullers Fourso-
me Stableford 
 
Betingelser: 
Man kan danne par med sit barn, 
barnebarn 
eller 
Der skal min. være 20 år i alders-
forskel mellem spillerne i parret. 
 
Mindst én deltager pr. par skal væ-
re medlem af HGK 
 
Sidste frist for tilmelding:  29. 
maj 
 
Turneringsansvarlig: Følger 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lørdag og søndag den 18. og 19. 
juni: 
Danmarksturneringen 
3 & 4 Spillerunde 
 
Lørdag: 1. tee lukket fra kl. 
07.15 til kl. 12:30 
Søndag: 1. tee lukket fra kl. 
07.15 til kl. 09:00 
 
Turneringsansvarlig:  Sportsud-
valget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lørdag og søndag den 2. og 3. 
juli: 
Rosen- og Mågepokalen 
 
Holbæk Golfklubs traditionsrige 
elite turnering som er en af lan-
dets ældste ranglisteturnering 
hvor der er mulighed for at se 
nogle af landets bedste elitespil-
ler.  
 
Start: Lørdag kl. 07:00 og søndag 
kl. 08:00 
 
1.tee lukket: 
Lørdag fra solopgang – ca. 16:30 
og søndag fra 
solopgang – ca. 10:30 
 
Turneringsform: 
54 hullers slagspil scratch, cut efter 
36 huller 
 
Damer: Max 18 deltagere – 
max. handicap 15,0 
Herrer: Max 54 deltagere – 
max. handicap 6,0 
 
Ved overtegning udgår højeste 
handicap 
HGK har ret til 6 wildcards 
 
Sidste frist for tilmelding:  19. 
juni 
 
Turneringsansvarlig:  Brian Mad-
sen  
 
 
 

Lørdag og søndag den 13. og 14. 
august: 
Danmarksturneringen 
5 & 6 Spillerunde 
 
Lørdag: 1. tee lukket fra kl. 07.15 til 
kl. 12:30 
Søndag: 1. tee lukket fra kl. 07.15 
til kl. 09:00 
 
Turneringsansvarlig:  Sportsud-
valget 
 
 
Torsdag den 25. august 
Duffers Day 
 
Start: Kl. 15:00 (Gun start) 
 
Banen lukket: Kl. 15:00 – 18:00 
 
Turneringsform: 12 hullers Stable-
ford 
 
Min. handicap 37. 
 
Turneringsansvarlig: Begynder-
udvalget 
  



Lørdag og søndag den 27. og 28. 
august: 
Klubmesterskaberne i Slagspil 
 
Årets store test med to runder 
om lørdagen og evt. en tredje om 
søndagen. 
 
Kom og udfordre dig selv med 3 
runder på en weekend hvis du 
kan klare cuttet. 
 
Læg mærke til række-
inddelingen, alle kan være med: 
Herrer åben  hcp +8 – 10,0 
Damer åben  hcp +8 – 9,2 
A-række mix spille hcp 10 – 15 
B-række mix spille hcp 16 – 25 
C-række mix spille hcp 25 – 37 
 
Junior max. 18 år 
Mid-age min. 30 år 
 
Start: lørdag kl. 07:00 og søndag kl. 
08:00 
1.tee lukket lørdag fra solopgang til 
ca. kl. 17:00 og søndag til ca. kl. 
14:00 
 
Turneringsform: 
Åben række: Slagspil (54 hul-
ler) 
A-rækken:  Slagspil (54 huller)  
B-rækken:  Netto slagspil (54 huller) 
C-rækken:  Stableford (54 huller) 
Junior:   Slagspil (36 hul-
ler) 
Mid-Age:  Slagspil (36 huller) 
 
Cut efter 2. runde 2/3 del går videre 
til 3. runde  

 
Kvalifikation til klubmesterskaberne 
i hulspil: 
 
Sidste års vindere + 4 bedste da-
mer og 12 bedste herrer i eliteræk-
ken + 3 damer og 3 herrer ved til-
melding (laveste handicap først) 
 
Sidste frist for tilmelding: 13. august 
 
Turneringsansvar:  Følger 
 
 
 
Lørdag den 3. september: 
Sponsorturnering 
 
Invitationsturnering for klubbens 
sponsorer 
 
Start: Kl. 09:00 (Gun Start) 
 
Banen lukket: Kl. 08:30 – ca. 14:00 
 
Driving Range lukket: Kl. 09:00 – 
ca. 14:00 
 
Putting green lukket: Kl. 09:00 – ca. 
14:00 
 
Turneringsform:  
Afvikles som en Stableford-
holdturnering samt en ’single’-
turnering. 
 
Begrænsninger: 
Ingen handicapbegrænsninger 
 
Turneringsansvarlig: Allan Jørgen-
sen 



Lørdag og søndag den 17. og 18. 
september: 
Klubmesterskaberne i Hulspil 
 
Kampen  spiller mod spiller et 
hul ad gangen til vinderen er 
fundet. 
 
Start: lørdag kl. 07:00 og søndag kl. 
08:00 
 
1.tee lukket lørdag fra kl. 06:00 til 
kl. 09:00 og igen fra kl. 10:30 til kl. 
13:30 
 
1.tee lukket søndag fra kl. 08:00 til 
kl. 09:10 og igen fra kl. 11:00 til kl. 
13:30 
 
Turneringsform: 
18 hullers Hulspil fra scratch 
 
Kvalifikation:  
Sidste års vindere + 4 bedste da-
mer og 12 bedste herrer i eliteræk-
ken ved KM i slagspil + 3 damer og 
3 herrer ved tilmelding (laveste 
handicap først). 
 
Sidste frist for tilmelding:  Kval. 
via slagspil  

Frie pladser 3. 
september 

 
Turneringsansvarlig:  Følger 
 
 
 
 
 
 

Lørdag den 24 september: 
Udvalgsturnering 
 
Invitationsturnering hvor klub-
bens hjælpere takkes for deres 
arbejde i løbet af sæsonen 
 
Start: Kl. 09:00 – løbende start 
 
1. tee lukket: Kl. 09:00 – ca. 14:00 
 
Turneringsform: Individuel Stable-
ford og holdspil 
 
Deltagere:   
Medlemmer af bestyrelsen 
Udvalgsmedlemmer med ledsagere 
Frivillige hjælpere i HGK 
 
Sidste frist for tilmelding 10. 
september 
 
Turneringsanvarlig:  Følger 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Søndag den 9. oktober: 
Efterårets Fourball v/ Ditlev Sport 
 
Turneringen hvor du kan lade din 
makker gøre arbejdet og selv 
hæve pokalen efter runden. 
 
Start: Kl. 9:00 (Gun Start) 
 
Informationsmøde kl. 8:30 
 
Banen lukket: Fra kl. 09:00 til cirka 
kl. 14:30 
 
Turneringsform:  
18 huller gunstart Fourball Stable-
ford med fuldt hcp. 
 
Parvis tilmelding 
 
Alder: 
Mindst den ene skal være fyldt 18 
år på spilledagen og mindst en skal 
være medlem af HGK. 
 
Sidste frist for tilmelding:  25. 
september  
 
Turneringsansvarlig:  Følger 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søndag den 30. oktober 
Cross Country v/ MR Team & In-
tersport 
 
Årets sidste officielle turnering 
hvor vi spiller 14 huller på kryds 
og tværs af de oprindelige. Hvor 
der kan tages chancer for at nå 
henover forhindringerne eller 
spilles sikkert rundt på banen. 
 
Start kl. 09:00 (Gun start) 
 
Banen lukket: Kl. 07:00 – ca. 14:00 
 
Driving Range lukket: Kl. 09:00 – 
ca. 14:00 
 
Individuel Stableford over 14 huller. 
 
Sidste frist for tilmelding:  16. 
oktober  
 
Turneringsansvarlig: Følger 

 

 
 
 
  



Turneringsformer 
 
Hver turnering er beskrevet med en 
turneringsform. Turneringsformen 
består af et antal huller og en turne-
ringsform. Hvis der ikke står en tur-
neringsform, spilles der ”single”. 
 
SINGLE: 
 
En turnering, hvor hver deltager 
spiller sin egen bold. Der spilles 
med fuldt handicap for hver 18-
hullers runde. 
 
FOURSOME: 
 
En turnering mellem tomandshold, 
hvor parterne skiftes til at slå til bol-
den. De skiftes også til at slå ud fra 
teestederne, således at den ene 
driver fra de ulige huller og den an-
den fra de lige 
huller. 
Parret tildeles halvdelen af deres 
sammenlagte tildelte slag. Halve 
handicaps rundes op. F.eks. hcp. 5 
og 10 danner par, 5 + 10 = 15 og 
15:2 = 7,5. Det rundes op til 8. 
 
GREENSOME: 
 
En turnering for tomandshold, hvor 
begge spillere slår ud fra teestedet. 
Herefter vælges den bold, som hol-
det ønsker at spille videre med. Det 
næste slag udføres af den spiller, 
hvis bold ikke blev valgt, og spiller-
ne skiftes herefter til at slå, indtil 
hullet er spillet færdigt. 
 

Parret opnår tildelte slag således: 
Lavest tildelte slag x 0,6 + højest 
tildelte slag x 0,4 = holdets tildelte 
slag. 
Eksempel: Spiller A har 5 tildelte 
slag, og spiller B har 16 tildelte 
slag. Det betyder: 5 x 0,6 + 16 x 0,4 
= 9,4. Det afrundes til 9. 
 
FOURBALL: 
 
En turnering mellem tomandshold, 
hvor den enkelte spiller, spiller sin 
egen bold og med sit eget handi-
cap. På hvert hul tæller kun parrets 
bedste nettoscore. Begge spilleres 
score skal fremgå på scorekortet. 
 
HOLDTURNERING: 
 
Fællesbetegnelse for turneringer 
mellem hold med hver mindst 3 
spillere, hvor den enkelte spiller, 
spiller sin egen bold. Turnerings-
formen kan varieres ved udvælgel-
se af tællende scores. F.eks. ”alle 
scores tæller”, ”dårligste score ud-
går” eller ”dårligste score på hvert 
hul udgår”. 
 
HULSPIL: 
 
To spillere (par/hold) spiller mod 
hinanden om hvert enkelt hul. Hvert 
hul kan enten vindes, deles eller 
tabes. Der spilles bedst af et fastsat 
antal huller (typisk 18 eller 36), og 
matchen er færdig, når en spiller 
har flere hullers forspring, end der 
er huller tilbage at spille. Hvis der 
skal findes en vinder, og spillerne 



er lige efter det fastansatte antal 
huller, spilles der ”sudden death”, 
dvs. man spiller videre til først 
vundne hul. 
I handicapturneringer tildeles spille-
ren med højeste handicap forskel-
len mellem de to spilleres handicap. 
F.eks. spiller A har spillehandicap 5 
og spiller B har spillehandicap 18. 
Spiller B får så spillehandicap 13 i 
turneringen mellem de to spillere, 
og de 13 slag bruges på de 13 la-
veste nøgler. 
 
SLAGSPIL: 
 
Deltagerne spiller et fastsat antal 
huller. Som regel en eller flere run-
der af 18 huller. Den spiller 
(par/hold), der har anvendt færreste 
slag, vinder. 
 
 
 
STABLEFORD: 
 
En slagspilsform som for hvert hul 
giver følgende point(s): 
Nettoscore mere 
end 1 over par 0 point 
1 over par 1 point 
Lig med par 2 points 
1 under par 3 points 
2 under par 4 points 
3 under par 5 points 
etc. 
Spilleren (parret/holdet) med flest 
points vinder. 
 
 
ANDRE BEGREBER, 

DER KAN INDGÅ I 
TURNERINGSFORMEN 
 
Gunstart 
Alle bolde starter samtidig, men på 
forskellige huller. 
 
Mixed  
Tomandshold bestående af en 
kvinde og en mand. 
 
Scratch  
Der spilles uden handicap. 
 
  



AFGØRELSER VED LIGE 
RESULTAT 
 
I alle turneringer, hvor ikke andet er 
angivet, vil placeringer blive afgjort 
efter matematisk metode. 
 
For Scratch-turneringer gælder: 
 
Er flere deltagere lige på første-
pladsen, spilles omspil over 3 hul-
ler. Er der stadig ingen afgørelse, 
spilles ”sudden death” på hul 18. 
 
Det er altid turneringsbetingelsen 
for den pågældende turnering der 
er afgørende 
 
Andre start tider og turneringsdage. 
 
De forskellige udvalg har på hjem-
mesiden og ved opslag på tavlerne 
i klubhuset, angivet hvornår de af-
vikler turneringer og arrangemen-
ter. 
 
Du kan altid finde oplysninger på 
klubbens hjemmeside under HGK 
klubber. 
 
De forskellige udvalg er: 
 
Sportsudvalget: Rangliste turnering 
& udtagelsesturneringer 
 
Tirsdagsdamer: Spiller om tirsda-
gen. 
 
Onsdagsherre: Spiller om onsda-
gen. 
 

MIX: Spiller om torsdagen 
 
Senior klubben: Spiller hver fredag 
morgen. 
 
Der oplyses om turneringsdage 
samt bestilte, start tider for større 
grupper greenfee gæster på tavle 
ved henholdsvis klubhus, sekretari-
at, 1. tee samt på hjemmesiden. 
 
Ret til ændringer forbeholdes. 
 
De aktuelle turneringsbetingelser 
på Golfbox vil altid være det gæl-
dende. 
 
HGK 2022. 


