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SLAGSPIL  
Almindelige turneringsbetingelser for klubmesterskaber i Slagspil 
I Odense Eventyr Golf den 26.-27. august 2023. 
 
Der afvikles klubmesterskaber i følgende 14 rækker: 
 

Rækker: Aldersgrænse pr. 
udgangen af kalenderår: 

Tee Hcp-
grænse 

Sph- 
tildeling 

U15 piger Til og med 14 år 51 54 36 

Junior piger (U19) 15 - 18 år 54 40  

Damer Åben række. 0 – 99 år 54 40  

Midage damer 30 – 49 år 54 40  

Senior damer 50 – 59 år 51 40  

Veteran damer 60 – 69 år 51 40  

Superveteran damer 70 – 99 år 51 40  

U15 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 turnering for medlemmer af Odense Eventyr Golf og deltagerne skal have 
Odense Eventyr Golf som hjemmeklub.  
 
Dame- og herrerækken er åbne rækker for alle aldersgrupper.  
 
Der betales ikke turneringsfee for deltagelse i klubmesterskaberne.  
 
Odense Eventyr Golfs generelle turneringsbetingelser er gældende. 
 
Turneringsledelse: Turneringsudvalget – Odense Eventyr Golf. 
 

Tilmelding er kun muligt på GolfBox. Påbegyndes den 18. juli kl. 08.00 og slutter tirsdag 
den 22. august kl. 10.00 
 
Startlister opsættes den 23. august 2022. 
 
Overrækkelse af pokaler til alle klubmestre: søndag den 27. august 2023.  
 
Offentliggørelse: Resultater og evt. billeder vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside, 
samt evt. lokale aviser og tilgængelig på GolfBox. 
 
 
Følgende gælder for klubmesterskaber i slagspil: 
 

Generelt: 
 

1. Man kan kun tilmelde sig i én række. 
 

2. Alle spiller på baneforløbet Nord/Vest, med startinterval på 10 min. 
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3. Turneringsudvalget kan, af hensyn til en rimelig og forsvarlig afvikling af klubmester-
skaberne, fastsætte et maksimum for det totale deltagerantal. Turneringsudvalget kan 
desuden fordele dette antal på kvoter for hvert af mesterskaberne. Hvis kvoten for en 
mesterskabsrække ikke er udnyttet, overføres den uudnyttede del til en anden 
mesterskabsrække.  
Ved overtegning udgår spillere med de højeste handicap. 
 

4. Startlisten søndag sættes således at de bedst placerede efter lørdagens runder, starter 
sidst. I tilfælde af at flere spillere har samme score lørdag, sættes efter sidst ind, først ud. 

 
5. Hvis 2 eller flere spillere deler førstepladsen efter sidste runde, spilles sudden death play off 

om klubmesterskaber. Omspillet foregår på hullerne 1 -2 -18. 
Hvis der er flere spillere som runner up, beregnes der efter princippet om sidst spillede 
huller. Alle øvrige placeringer deles. 

 
6. Hvis en spiller udebliver eller uberettiget trækker sig under afvikling af klubmesterskaberne, 

betragtes dette som udeblivelse og spilleren udelukkes fra deltagelse i næste års 
klubmesterskab.  

 
7. Eftertilmelding kan ikke finde sted. 

 
8. Buggy må ikke anvendes. Dispensation kan gives efter lægeerklæring. 

 
9. Mobiltelefoner skal være på lydløs eller slukket. Afstandsmålere tilladt. 

 
10. 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. 

 
11. ALLE rækker, undtagen U15 piger, spiller slagspil uden handicap 

U15 piger spiller stableford med sph. 36  
 

12. I alle rækker skal der minimum være 2 deltagere for at en række gennemføres. 
 

13. For alle rækker gælder at der kåres en klubmester og en runner up for hver række. 
 

Damer 
 

14. U15 piger spiller 9 huller lørdag og 9 huller søndag.  
Alle øvrige damerækker: Der spilles 36 hullers slagspil (18 huller lørdag og 18 huller 
søndag.) 
(U15 piger vil muligvis blive ændret til 18 huller lørdag og 18 huller søndag) 

 
Herrer 
 

15. Herrerække: (åben række) 
Der spilles 54 hullers slagspil (36 huller lørdag og 18 huller søndag).  
Cut lørdag: Herrerække 2/3 eller lig med efter 36 huller går videre til søndag. 

 
Alle øvrige herrerækker spiller 18 huller lørdag og 18 huller søndag. Der er ikke cut. 

 
 

 
(Rettet 13.10.22 SK)       Turneringsudvalget 
 


