
 

 
HARD CARD      
Indeholdende 

Standard lokalregler for turneringer i Furesø Golfklub 

Generelle Turneringsbetingelser for turneringer i Furesø Golfklub 

Standard lokalregler for turneringer i Furesø Golfklub 
Standard lokalregel J-1: Afbrydelse og genoptagelse af spil – se Regel 5.7b 

• En afbrydelse af spil for en farlig situation vil blive signaleret af: 

o En lang hyletone fra sirenen (omgående afbrydelse) 

• Alle andre afbrydelser signaleres af: 

o 3 på hinanden følgende hyletoner fra sirenen, som gentages (almindelig afbrydelse) 

• I begge tilfælde vil genoptagelse af spillet blive signaleret af: 

o 2 korte hyletoner fra sirenen, som gentages 

 

 

Standard Lokalregel G-6: Persontransport 

Under en runde må en spiller, spillers udstyr eller caddie ikke køre i nogen form for motoriseret transport, 

undtagen hvis spilleren har en generel skriftlig tilladelse fra klubbens sekretariat til anvendelse af 

buggy/scooter eller får særskilt forudgående godkendelse af Komitéen til anvendelse af et sådant køretøj 

under turneringen. En spiller, der vil spille eller har spillet fra forrige sted, er altid autoriseret til at køre med 

motoriseret transport, men kun med et medlem af Komitéen. 

En tilladelse til anvendelse af motoriseret transport under runden gælder KUN for den pågældende spiller. 

Ikke for caddie, partner, medslagspiller eller andre. 

 

Straf for overtrædelse: Spilleren får den generelle straf for hvert hul, hvor der er en overtrædelse af 

denne lokalregel. Hvis overtrædelsen opstår mellem spillet af to huller, gælder den for det næste hul 

 

  



Generelle Turneringsbetingelser for turneringer i Furesø Golfklub 
(Kan ændres eller suppleres iflg. specifikke turneringsbetingelser for den enkelte turnering, se GolfBox). 

For turneringer i Furesø Golfklub gælder, med mindre andet særligt er oplyst i forbindelse med turneringen, 

Furesø Golfklubs til enhver tid gældende lokalregler samt Standard lokalregler for turneringer i Furesø 

Golfklub. 

I øvrigt gælder følgende generelle turneringsbetingelser: 

 

Aflevering af scorekort 

Straks efter en slagspilsrunde skal spilleren indlevere sit scorekort iht. Regel 3.3b til et af komiteen 

nærmere anvist ”scorekort område”, og scorekortet anses for afleveret når spilleren har forladt området. 

 

Om hvornår en slagspilsturnering er afsluttet 

Når 1. præmien er overrakt til vinderen, er resultatet officielt og turneringen er afsluttet. Hvis der ikke 

umiddelbart sker en præmieoverrækkelse, er turneringen afsluttet med offentliggørelse af resultatet 

senest kl. 24 på spilledagen. 

 

Spilletempo: 

Spilleren skal spille uden unødig forsinkelse. Overtrædelse straffes i henhold til Regel 5.6 og efter 

nedenstående strafniveauer 

Komiteen offentliggør en plan for spilletempo til turneringen. 

 

Forsinkelse af spillet/”Ude af position”, defineres som: 

o Den første gruppe der starter som ”ude af position”, hvis den har brugt mere end den tilladte tid 

for antal spillede huller. 

o En efterfølgende gruppe er ”ude af position”, når gruppen er faldet længere tilbage efter den foran 

gående gruppe end startintervallet, og gruppen har brugt mere end den tilladte tid for antal 

spillede huller 

o En gruppe har færdigspillet et hul, når flaget sættes i hul efter sidste putt 

o Medmindre der er tale om formildende omstændigheder, hvor tabet af afstand ifølge komitéen 

eller dommerens skøn ikke skyldes den pågældende gruppe, anses gruppen for at forsinke spillet, 

når den er ”ude af position” 

 

Komitéen/dommeren skrider ind og meddeler alle i gruppen, at de på de efterfølgende huller er sat på tid. I 

særlige tilfælde kan en enkelt spiller eller to sættes på tid i stedet for hele gruppen. 

o Spilleren har herefter 40 sekunder til et slag. Det gives 10 sekunder ekstra til første spiller til at slå: 

et teeslag på et par 3 hul, et approach slag mod green og et chip eller et putt. 

 

Tidtagningen starter, når det er spillerens tur til at spille, og spilleren har mulighed for at spille. 

På greenen starter tidtagningen, når spilleren har haft rimeligt tid til at løfte, rense og genplacere bolden, 

reparere skader samt fjerne løse naturgenstand fra spillelinjen. Ti brugt til at se på spillelinjen uanset 

hvorfra tæller med i den tilladte tid. 

 

Tilfældig tidtagning, når gruppen ikke er ude af position: 

o En gruppe eller en spiller kan blive timet uden varsel, selvom gruppen ikke er ude af position 

o I sådanne tilfælde af ”tilfældig tidtagning” uden varsel, risikerer en spiller at få en ”bad time”, hvis 

han/hun overskrider 60 sekunder til at forberede og slå et slag, med ekstra 10 sekunder givet (dvs. 

70 sekunder i alt) for et ”først til at forberede og slå” et slag. 

 

Strafniveauer: På en runde omregnes tidsstraffe som følger: 

1. bad time: Advarsel 

2. bad time: 1 strafslag 

3. bad time: Generel straf 

4. bad time: Diskvalifikation 



Gruppen ophører med at være sat på tid når den igen er tilbage på tidsplanen og dette meddeles gruppen. 

Eventuelle ”bad times” videreføres hvis gruppen igen bliver sat på tid 

 

Præmieoverrækkelse 

Af hensyn til sponsorer og turneringsdeltagere skal præmiemodtagere være til stede ved 

præmieoverrækkelsen. Ellers fortabes retten til præmien. 

 

Min antal deltagere 

En turnering – dog ikke klubmesterskaber – forudsætter mindst 8 deltagere/par. Det er tilladt 

turneringsledere at deltage i klubbens turneringer. 

 

Særlige betingelser for deltagelse i klubmesterskaber 

I klubmesterskaberne må kun deltage spillere, der i henhold til reglerne for klubskifte har Furesø Golfklub 

som hjemmeklub. 

 

Turneringsfee afhentning af scorekort samt afbud 

En tilmeldt spiller hæfter for turneringsfee, også i tilfælde af afbud. Dette gælder for ethvert afbud efter 

udløbet af sidste tilmeldingsfrist for turneringen, uanset årsag.  

Tilsvarende gælder for prisen for mad/drikkevarer som spilleren måtte have bestilt i forbindelse med 

tilmeldingen til turneringen. 

 

Afbud skal frem til kl. 14:00 sidste hverdag før turneringen ske til sekretariatet. Efter dette tidspunkt skal 

afbud ske til turneringsledelsen og da kun pr. telefon. 

Udeblivelse fra en turnering uden gyldigt afbud (No Show) samt manglende indlevering af scorekort for 

runden uden at dette er godkendt af komiteen (NR) medfører at spilleren får 2 spilledages karantæne fra 

turneringer i Turneringsudvalgets regi, som den pågældende spiller ville kunne have deltaget i. 

 

Scorekort til turneringen skal afhentes senest 15 min før start. Manglende rettidig afhentning kan medføre 

at spilleren betragtes som trukket fra turneringen (WD) 

 

Turneringsfee skal betales ved tilmeldingen til turneringen, restance med betaling af turneringsfee kan 

medføre at adgang til deltagelse i klubbens turneringer nægtes. 

 

 Turneringsfee pr. spiller (medmindre turneringsbetingelserne siger noget andet): 

 

9 hullers turnering 50 kr. 

18 hullers turnering 100 kr. 

Juniorer 50 kr. 

 

Turneringsfee’en skal betales on line via GolfBox ved tilmeldingen. Såfremt en spiller ønsker at foretage 

manuel betaling i klubbens sekretariat, kan sekretariatet opkræve et administrationsgebyr på 50 kr. for 

ekstraarbejdet i forbindelse med den manuelle behandling af betalingen. 

Fortrinsret på banen 

Alle turneringer i Turneringsudvalgets regi – ifølge turneringsprogram annonceret ved opslag eller i GolfBox 

– har ubetinget forret på banen. 

 

Turneringsudvalget, 2022 


