
Matchproportioner for klubmesterskaber i  

Maribo Sø Golfklub 

 
Generelle turneringbestemmelser. 

Turneringen er en scratch slagspils turnering, dvs. at man spiller uden handicap og 
det er det totale antal brugte slag, der er gældende som spillerens resultat.  

Man spiller i sin aldersrække (og kan derudover også deltage i den åbne række). 

Herrer spiller fra tee-59 og damer fra tee-51.  

Tilmeldte spillere skal have et klub handicap på max. 36, gældende ved turneringens 
start. 

Det maksimale antal tilmeldte deltagere er 96. Ved overtegning udgår spillere med 
det højeste handicap – dog ikke hvis en række dermed får færre end 4 deltagere. 

Rækker og runder. 

Junior: op til 18 år 

Dame/herre: 19-29 år 

Mid age: 30-49 år 

Old girls/boys: 50-64 år 

Veteran: 65-  år 

Åben række: Ingen aldersbegrænsning 

For alle rækker gælder, at den anførte alder er gældende for det kalenderår, hvori 
man fylder år og hvori turneringen afvikles. Eksempel: Fylder man 30 år i det 
kalenderår hvor turneringen afvikles (uanset om man har fødselsdag i januar eller 
december), spiller man i gruppen Mid age.  

Alle aldersrækker spiller 1x18 huller om lørdagen og 1x18huller om søndagen. Hvis 
man også ønsker at spille om selve klubmester-titlen, skal man tilmelde sig den 
Åbne række, som spiller 2x18 huller om lørdagen og 1x18 huller om søndagen. Ved 
tilmeldingen skal spilleren aktivt tilvælge eller fravælge deltagelse i den Åbne række. 



Det er den første runde om lørdagen og runden om søndagen, der tæller som 
resultat til aldersrækken. 

Der skal være minimum 4 tilmeldte spillere i en række for at den bliver gennemført. 
Ved et mindre antal, afgør turneringsledelsen om rækken alligevel spilles, eller om 
den lægges sammen med en anden række. 

Afgørelser. 

Der kåres en mester og en runner-up i hver aldersrække for damer og herrer. 

Klubmesteren og runner-up for hhv. damer og herrer kåres i den Åbne række. 

I tilfælde af lige resultater om første og/eller andenpladsen i en række, sker 
afgørelsen i form af ’sudden death’ omspil på hul nr. 9, indtil der er fundet en 
afgørelse. 

Øvrige bestemmelser. 

Det er tilladt at bruge caddie, dog ikke i junior rækken.  

Brug af eldrevne golfvogne og trolleys er tilladt.  

Buggy vogne (golfbiler) er kun tilladt med turneringsledelsens forhåndsgodkendelse. 
Godkendelse til spilleren gives, hvis der er påviselige helbredsmæssige årsager. 
Inden tilmelding skal spilleren derfor kontakte turneringslederen for at søge om 
godkendelse. 

Der spilles efter de gældende R&A golfregler, samt Maribo Sø Golfklubs gældende 
lokalregler og turneringsregler. 


