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HULSPIL 
Almindelige turneringsbetingelser for klubmesterskaber i HULSPIL  
i Odense Eventyr Golf 2021. 
 
 
Der afvikles klubmesterskaber i hulspil i følgende 14 rækker:  
 

Rækker: Hulspil: Tee Hcp-
grænse 

U 15 piger Til og med 14 år 51 40 

Junior piger 15 - 18 år 54 40 

Åben damerække 19 – 59 år 54 40 

Senior damer 60 – 99 år 51 40 

U 15 drenge Til og med 14 år 54 24 

Junior drenge 15 -18 år 64 24 

Herrer Åben række. 0 – 99 år 64 24 

Midage herrer 30 – 49 år 64 24 

Senior herrer 50– 59 år 59 24 

Veteran herrer 60 – 69 år 59 24 

Superveteran herrer 70 – 99 år 59 24 

 
Turneringen er en lukket match for medlemmer af Odense Eventyr Golf og deltagerne skal have 
Odense Eventyr Golf som hjemmeklub. 
 
Dame- og herrerækken åbne rækker for alle aldersgrupper.  
Midageherrer kan deltage i det kalenderår de fylder 30 år, seniorherrer kan deltage i det kalenderår 
de fylder 50 år, osv. 
”Slut året” i en række er ligeledes det kalenderår hvor man fylder år, f.eks. 49 år for midage damer.  
 
Der betales ikke turneringsfee for deltagelse i klubmesterskaberne.  
 
Odense Eventyr Golfs generelle turneringsbetingelser er gældende. 
 
Turneringsleder: Turneringsudvalget – Odense Eventyr Golf.  
 
Tilmelding: 
Tilmelding er kun mulig på Golfbox. Påbegyndes mandag den 19. april 2021 kl.10.00 og slutter 
tirsdag den 18. maj kl. 10.00. 
 
Spilleplan opsættes på opslagstavle i klubhuset fredag den 21. maj 2021.  
 
Handicapbegrænsninger: Damer/piger maksimalt handicap 40,0 og herrer/drenge maksimalt 
handicap 24,0. 
 
Teesteder: 
U 15 drenge spiller fra tee 54. 
Junior drenge, herrer og midage herrer spiller fra tee 64. 
Alle øvrige herrerækker spiller fra tee 59. 
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Alle damerækker spiller fra tee 51. 
 
Turneringen er en hulspilsmatch for individuelle. Der spilles på Eventyr Golfs 18 hullers bane.  
 
Turneringsbetingelser er opslået i sekretariatet og kan desuden ses på klubbens hjemmeside.  
 
Overrækkelse af pokaler til klubmestre: søndag den 19. september 2021. 
 
Offentliggørelse: Resultater og evt., billeder vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside 
samt evt. lokale aviser og tilgængelig på GolfBox. 
 
Hulspil: 
 

1. Mesterskaberne spilles som en cupturnering. 
 

2. Hvem der spiller mod hvem, afgøres af turneringsudvalget ved seedning og lodtrækning.  
 

3. Spilleperioden starter i maj og slutter i september måned.  
 

4. Der spilles hulspil uden handicap over 18 huller på klubbens hjemmebane.  
 

5. Der kan maksimalt deltage 32 spillere pr. række.  
Ved overtegning udgår spillere med de højeste handicap. 

 
6. Man kan kun tilmelde sig i én række. 

 
7. Der skal minimum være 4 deltagende spillere for at en række gennemføres.  

 
8. Bestemmelser for afvikling af turneringen: 

- Det er spilleren, der er nævnt først på den opslåede spilleplan, der har ansvaret for  
  at få arrangeret matchen inden for de fastsatte datoer.  
- Et aftalt spilletidspunkt har samme status som en officiel starttid og kan kun ændres,  
  hvis begge parter kan enes om et nyt tidspunkt.  
- Enhver tvist afgøres af turneringsudvalget.  
- Uafgjort runde afgøres ved sudden death play off. Hul 1, 2, osv. 
- Spilleplanen har samme status som et scorekort og det er spillernes ansvar, at  
  spilleplanen udfyldes korrekt efter en spillet match.  
- Der er ingen muligheder for forlængelse af spillerunder.  
- Kan der ikke opnås enighed om spilledato, vinder den spiller, som møder op ved  
  sekretariatet  kl.16.30 på rundens sidste spilledato. Møder begge spillere afvikles 
  matchen øjeblikkeligt. Møder ingen – scratches begge spillere.  
  Dette punkt gælder ikke for finaler. 
 

9.  Lokalregel E-5: ”Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag 
droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway” 
DENNE REGEL GÆLDER IKKE VED KLUBMESTERSKABER. 
 
 
(rettet 03.02.21 SK)  Turneringsudvalget. 

 
 
 


