Turneringsbetingelser for Brande Golfklub
Gældende for de turneringer, som fremgår af turneringskalender 2021.
De generelle turneringsbetingelser er gældende for alle turneringer i det omfang,
der ikke er anført andre betingelser i propositionerne til de enkelte turneringer.

1)

Turneringsoversigten offentliggøres ved sæsonstart, og turneringerne reklameres på
hjemmesiden ca. 1 måned før turneringen. Alle turneringer offentliggøres via GolfBox.

2)

Tilmeldingsfristen udløber kl. 17:00 - 3 dage før turneringen, hvis ikke andet er oplyst. Dette
skyldes hensynet til køkkenet.

3)

I det omfang der tillades tilmelding som singlespiller til par-turnering, vil disse blive
sammensat i den rækkefølge, de er tilmeldt. I tilfælde af at der ikke tilmeldes/findes en
spillepartner, vil den sidst single-tilmeldte ikke blive optaget på startlisten.

4)

Startliste offentliggøres senest kl. 12:00 - 1 dag før turneringen. Oplysning om starttid kan
hentes på internettet www.brandegolfklub.dk eller www.golfbox.dk

5)

Hvis turneringen spilles i flere rækker, opdeles i lige store rækker.
OBS! Ved par-turneringer, hvor spilformen er Bestball, vil alle individuelle scores blive
indberettet til evt. handicapregulering.

6)

Handicapbegrænsning = 54. Spillere med højere handicap spiller efter handicap 54.

7)

Udebliver en spiller uden afbud, returneres turneringsfee ikke.

8)

Udebliver en spiller i par-turnering, vil den fremmødte spiller få turneringsfee tilbage.

9)

Turneringsfee for medlemmer, Firkløver-spillere, MidtVestGolf-spillere, Long Distance- og
Nabo-medlemmer 97 DKK. Ikke-medlemmer og Fleksmedlemmer 297 DKK.
Greenfee-kort samt DGU-kort kan ikke anvendes som betaling.

10) Der kan normalt ikke ske eftertilmelding til turneringer.
11) For at variere holdenes sammensætning vil holdene for den enkelte turnering variere dels ved
sammensætning efter handicap og dels sammensætning ved lodtrækning.
12) Der vil være online-tilmelding og betaling til stort set alle turneringer via GolfBox.
MobilePay er alternativt også muligt.

13) Scoreindtastningskode til digitalt scorekort fremsendes til alle deltagere sammen med
startlisten. Scorekort udleveres IKKE fra turneringskontoret i klubhuset.
En spiller fra hvert hold indtaster i livescoring (scoreindtastningskoden), en anden spiller fra
holdet taster et kontrolscorekort, et scorekort de selv har printet i klubhuset ved touch screen
eller via GolfBox-App på telefonen.
14) Registrering og afhentning af scorekort er ikke aktuelt, da alle har betalt forud ved tilmelding i
GolfBox eller via MobilePay.
15) Hvis ikke samling inden turnering er nævnt i info, går alle deltagere direkte ud til det hul, de
skal starte på. Spilleren skal være klar ved sit start-teested senest 5 minutter før sit starttidspunkt.
16) Banen lukkes 15 minutter før første start til 30 minutter efter sidste start.
17) Holdene starter med 7 eller 8 minutters interval.
18) I tilfælde af lige resultater afgøres placeringer således:
Laveste handicap vinder. Såfremt der er LIGE handicap, følges propositionerne opsat for den
pågældende turnering.
19) Der må anvendes elektronisk måleudstyr til måling af afstande i henhold til DGU’s regler.
20) Præmieoverrækkelse foretages samlet i forbindelse med efterfølgende spisning. Såfremt en
spiller har meddelt, at han/hun ikke kan deltage i præmieoverrækkelsen, og dette er meddelt
turneringsudvalget, kan en anden på vedkommendes vegne modtage præmien. Dette gælder
også hulpræmierne. Hvis dette IKKE er meddelt turneringsudvalget, bliver præmien uddelt
som ”klappepræmie”.

Der tages forbehold for ændringer!
Turneringsudvalget
08. april 2021

