
Klubmesterskaber i Frederikshavn Golf Klub 
 

Handicap 

Deltageren skal have EGA Handicap og maks. handicap på 36. 

 

Til- og framelding 

• Tilmeldingen og afbud sker via Golfbox. Afbud kan endvidere meddeles til sekretariatet eller 

turneringslederen. Bestemmelser for afbud og udeblivelse er som angivet i klubbens 

generelle turneringsbestemmelser. 

• Tilmeldingen åbner én måned før startdato, og slutter torsdagen før spille-weekenden kl. 

12:00. Tilmelding senere end den angivne sidste dato, accepteres ikke. 

• Der er plads til maks. 90 deltagere.  

• Hver række skal minimum indeholde 3 deltagere for at blive spillet. 

• Ved overtegning fravælges højeste handicap, dog vil der altid blive taget hensyn til, at et 

minimum på 3 deltagere skal kunne deltage i hver række. 

 

Spilleform 

Slagspil uden handicap (Scratch). Der spilles som hovedregel i 3-bolde med 10 minutter mellem 

hver bold. 

 

Rækker 

Der spilles i følgende rækker 

• Junior piger (maks. 18 år) 

• Junior drenge (maks. 18 år) 

• Mid-age kvinder (min. 30 år, maks. 49 år) 

• Mid-age herrer (min. 30 år, maks. 49 år) 

• Senior kvinder (min. 50 år, maks. 59 år) 

• Senior herrer (min 50 år, maks. 59 år) 

• Veteran kvinder (min. 60 år) 

• Veteran herrer (min. 60 år) 

• Klubmesterskab (ingen aldersgrænse) 

Alle aldersgrænser er indenfor kalenderåret, dvs. man skal fylde år mellem 1. januar og 31. 

december det pågældende år. 

 

Starttid 

Deltageren skal møde senest 5 minutter før sin start. Møder spilleren indenfor 5 minutter efter sin 

starttid tillægges 2 straffeslag. Mødes der senere end 5 minutter diskvalificeres spilleren. 

 

Spilleformat 

• Lørdag spilles der således: 

Mid-age og Klubmesterskab spiller to runder fra tee 58/50. 

Juniorer, Seniorer og Veteraner spiller én runde fra tee 58/50. 

 

Søndag spilles der således: 

Alle nævnte grupper spiller én runde. Juniorer, Veteraner, Seniorer fra tee 58/50 og 

Klubmesterskabet fra tee 64/54. 

 

  



Klubmesterskaber i Frederikshavn Golf Klub 
 

CUT 

Der vil, alt efter deltagerantallet i de enkelte rækker muligvis kunne være CUT, som reglen i rækker 

med flest deltagere. CUT grænsen kan først sættes efter at tilmeldingen er afsluttet.  Afgørende for 

CUTTET er, at sidste bold skal være færdig søndag kl. 15:30.  

 

Andet 

Persontransportvogne er IKKE tilladt, dog er veteran-rækken undtaget. 

Caddie ER tilladt. 

Der henvises udover det ovenstående til klubbens generelle turneringsbestemmelser. 

 

Præmieoverrækkelse 

Søndag efter spillet ca. 15:30. 

 

 


