
Sponsorer
Vi holder det lave vintergolf-fee på kun 200 kr. – så hvis du ønsker at 
give lidt til præmiebordet, skal du blot meddele dette til udvalget.

Jeg ønsker at donere lidt til præmiebordet:

Navn: 

Tlf:

Evt. e-mail:

Jeg vil gerne donere: 

På forhånd tak for hjælpen
Matchledelsen.

2022-2023



Tilmelding til vintergolf

Medlemsnummer:

Spillehandicap (ANTAL SLAG):

Navn: 

Telefonnr.:

E-mailadresse:

Tilmelding afleveres på din 1. spilledag til turneringsledelsen 
sammen med 200 kr. der dækker hele vintergolfsæsonen.
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Regler for vintergolfturneringen 
2022-2023

Banens almindelige regler/anvisninger skal naturligvis altid overholdes.

Der spilles stableford.

Der spilles efter nedennævnte regler og regulering, uanset om der spilles på sommer- eller vinter-
greens.   

Specielle vinter-golf-regler. 
På fairway og i rough, må der altid lægges op eller tees op, efter eget ønske. Uden straf.

Der må droppes ud af bunkers i henhold til regel 25-1 b. (II) (b) dog uden straf.
“Der må droppes uden for bunkeren, idet stedet, hvor bolden lå, holdes direkte mellem hullet og 
det sted, som bolden droppes på, uden grænse for hvor langt bag bunkeren bolden må droppes”. 
Der må tees op i bunker hvis man vil det.

Hvis der er sne/is på greens, kan bolden samles op, når den befinder sig i en afstand til hullet 
svarende til længden på en alm. putter. Opsamling indenfor denne afstand regnes som et slag.
Hvis der spilles på vinterbane, må der altid samles op som nævnt ovenfor, også på Par-3 banen.

Bortset fra ovennævnte spilles efter de alm. golfregler.

Speciel vinter-golf-handicap-regulering.
Alle starter med Spillehandicap (SPH) (tildelte slag) i henhold til det normale handicap.

For hvert slag man går bedre, reguleres SPH med et tilsvarende antal slag. Der reguleres ikke op. 

Der reguleres efter 9 huller. Spillers der 18 huller går man 2 gange 9 huller. Dette betyder, at 
spiller man bedre end sit handicap på de første 9 huller, skal der reguleres i SPH inden man 
påbegynder de sidste 9 huller.
(Eksempel: En spiller har SPH = 30. Efter 9 huller har spilleren en score på 20 point. Nyt SPH = 28. 
Spilleren går ud på de sidste ni huller med det nye SPH). 

NB: hvis man starter på de bagerste ni huller, skal dette angives på scorekortet. 

Præmier:
Som årets vintergolfer kåres den spiller, der i turneringens løb, har opnået det højeste antal point 
på 10 x 9 huller. Det er de 10 højeste scorer der tæller.

Øvrige præmier (antal ubestemt), tildeles spillere som matchlederen mener har ydet en 
opsigtsvækkende præstation. For at komme i betragtning til øvrige præmier kræves det, at man 
deltager i den afsluttende frokost. 

Udvalget:
Allan Biegel .tlf: 28901294 Flemming Sørensen tlf: 30581902


