
Almindelige matchproportioner, Maribo Sø Golfklub 

Disse almindelige proportioner er gældende til klubbens matcher, medmindre der - helt eller delvist 
- er angivet andre proportioner for en enkelt match. 

Tilmelding og afbud. 

Tilmelding til klubbens matcher sker via Golfbox på nettet eller i matchbogen i klubhuset. 
Tilmeldingen åbnes senest 30 dage før matchen. Sidste frist for tilmelding vil normalt være om 
torsdagen før matchen. 

Matchfee er kr. 60. Der kan forekomme afvigelser. Hvis dette er tilfældet, vil det være oplyst for 
den pågældende match. Der kan maksimalt deltage 120 spillere efter ”først til mølle” princippet. 

Startlisten offentliggøres senest kl. 9 dagen før matchen. 

 Afbud inden tilmeldingsfristens udløb foretages via Golfbox eller til matchlederen. Efter 
tilmeldingsfristens udløb, kan afbud kun ske til matchlederen. 

Hvis en spiller udebliver fra en match uden afbud, bliver spilleren diskvalificeret. Matchfee skal 
betales. Ved 2 udeblivelser uden afbud indenfor et kalenderår, får spilleren karantæne fra klubbens 
matcher i det næste kalenderår. 

Matchafvikling. 

HCP-rækker: 

A-rækken =  - 18,0 

B-rækken = 18,1 – 26,0  

C-rækken = 26,1 – 48 

Hvis der er færre end syv tilmeldte spillere i en række, kan matchledelsen vælge at udvide den 
nærmest liggende række til også at omfatte denne række. 

Spil på banen på matchdagen før matchen er ikke tilladt. 

Scorekort skal være afhentet hos matchledelsen senest 20 minutter før tee-off. Spilleren er 
ansvarlig for at scorekortet er korrekt m.h.t. navn, hcp, spillehandicap og medlemsnummer. 

Spilleren skal være på tee-stedet senest 5 minutter før starttidspunktet. Damer spiller fra rød tee 
og herrer fra gul tee, medmindre andet er meddelt. 

Når matchen er færdigspillet, skal scorekort afleveres så hurtigt som muligt til matchledelsen. Det 
er spillerens ansvar, at scorekortet er korrekt udfyldt og underskrevet.  

Resultatopgørelse og præmieoverrækkelse. 

Præmieoverrækkelse foretages umiddelbart efter at alle spillere har afleveret deres scorekort.  



Ved lige resultater afgøres placeringen på følgende måde: 

Slagspil (stableford/slagspil) med start på hul nr. 1 eller 10: Laveste netto score på de sidste 
9/6/3/1 spillede huller. Hvis der stadigvæk er lige resultat, trækkes der lod. 

Gunstart: Lodtrækning. 

Juniorer kan ikke vinde præmier, der indeholder alkohol. 

Spilleren skal være til stede ved præmieuddelingen for at kunne modtage præmie. Hvis spilleren 
ikke er til stede bevares placeringen, men præmien går videre til den næste placerede spiller. 


