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OPBYGNING AF DANMARKSTURNERINGEN:
Opbygning i rækker

Danmarksturneringen spilles i en herrerække, en damerække, en seniorrække og en
veteranrække. Rækkerne er opdelt i puljer à 4 hold.
Alle matcher afvikles som hulspil uden handicap. Op- og nedrykningsspil kan dog afvikles som
slagspil.
Herrerækken består af
Elite Divisionen – opdelt i 2 puljer
1. division - opdelt i 4 puljer.
2. division – opdelt i 8 puljer
3. division – opdelt i 16 puljer
4. division – opdelt i 16 puljer
kvalifikationsrækken - opdelt i puljer efter antal tilmeldte hold

Hvert hold består af 6 mænd
Hvert hold består af 6 mænd
Hvert hold består af 6 mænd
Hvert hold består af 7 mænd
Hvert hold består af 7 mænd
Hvert hold består af 7 mænd

Der spilles fra hvidt teested (herrernes backtee eller tilsvarende), såfremt dette forefindes.
Damerækken består af:
Elite Divisionen - opdelt i 2 puljer
Hvert hold består af 4 kvinder
1. division - opdelt i 4 puljer
Hvert hold består af 5 kvinder
2. division - opdelt i 4 puljer
Hvert hold består af 5 kvinder
kvalifikationsrækken - opdelt i puljer efter antal tilmeldte hold Hvert hold består af 5 spillere
Der spilles fra blåt teested (damernes backtee eller tilsvarende), såfremt dette forefindes.
Seniorrækken består af:
1. division - opdelt i 2 puljer
2. division - opdelt i 4 puljer
3. division – opdelt i 4 puljer
Et seniorhold består af 6 spillere - 2 damer og 4 herrer. Der spilles fra rødt/gult teested (eller
tilsvarende).
Damer skal inden kalenderårets udgang være fyldt 50 år. Herrer skal inden kalenderårets
udgang være fyldt 55 år.
Veteranrækken består af:
1. division - opdelt i 4 puljer
Et veteranhold består af 6 spillere - 2 damer og 4 herrer. Der spilles fra rødt/gult teested (eller
tilsvarende).
Damer skal inden kalenderårets udgang være fyldt 60 år. Herrer skal inden kalenderårets
udgang være fyldt 65 år.
Grundspillet

Grundspillet består for alle rækker og puljers vedkommende af 6 spillerunder, hvor hvert hold har
en kamp på hjemmebane og en på udebane i relation til hvert af de andre 3 hold i puljen.

Opbygning af
betingelserne

Turneringsbetingelserne indeholder følgende:

Definitioner

Generelle turneringsbetingelser.
Turneringsbetingelser for rækken for mænd.
Turneringsbetingelser for rækken for kvinder
Turneringsbetingelser for kvalifikationsrækken.
Turneringsbetingelser for rækken for seniorer.
Turneringsbetingelser for rækken for veteraner
Definition af points og scores:
Individuel match, f.eks. 3/2 = matchscore
Points for vunden, uafgjort eller tabt individuel match = matchpoints.
Holdets samlede resultat for dagens kamp = kamppoints

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER
DELTAGENDE KLUBBER:
Antal klubhold

Klubber, som har fuldt medlemskab af DGU og som har en minimum banelængde på 2000 meter
for en 9-hullers bane og 4000 meter for en 18-hullers bane, kan deltage i turneringen.
Hver klub kan højst deltage med følgende antal hold:
3 hold i herrerækken
2 hold i damerækken
2 hold i seniorrækken
1 hold i veteranrækken
To eller flere klubber kan gå sammen om dannelse af fusionshold. Se i øvrigt afsnittet omkring
særlige bestemmelser for fusionshold.
En klub kan højst have ét hold i samme division, dog op til 2 hold i kvalifikationsrækken.

Stille bane til
rådighed

For hvert deltagende hold, som en klub har i Danmarksturneringen, forpligter klubben sig til at stille
bane til rådighed på de spilledage, der er angivet for Danmarksturneringen i den foreløbige
turneringsplan, der hvert år i august måned udsendes for det følgende år. Klubben er forpligtet til
at friholde alle de angivne spilledatoer for Danmarksturneringen, indtil den endelige turneringsplan
foreligger ultimo november året før.
Manglende evne eller vilje til at stille bane til rådighed vil kunne medføre, at klubben ikke kan
deltage i Danmarksturneringen.

Hjemmeklubben

Hjemmeklubben er ansvarlig for følgende:






udsendelse af orientering til den gæstende klub senest 3 uger før matchen.
Orienteringen skal omfatte følgende punkter:

oplysning om hvilke huller der spilles på, hvis banen har mere end 18 huller

åbningstider for klubhus, proshop og træningsbane

telefonnummer til restaurant for bestilling af morgenmad

advisere om mulighederne for at købe frokost

advisere om mulighederne for at købe bolde, tees o. lign.

evt. overnatningsmuligheder

at anordne startforbud 45 min. før og 30 min. efter starterne både formiddag
og eftermiddag
at der senest ¾ time før første start er adgang til at leje og slå træningsbolde før såvel
1. som 2. runde. Såfremt driving range ikke er officielt åben, skal matchbaneklubben
sørge for, at der kan stilles mindst 30 bolde til rådighed for hver deltagende spiller.
Der kan beregnes det normale vederlag for brug af rangebolde.
at der er en lokal turneringsleder til stede, der er ansvarlig for det praktiske
arrangement, herunder at starterne sker korrekt og til tiden

Klubben kan ikke udpege komitémedlemmer eller regel officials.
Lokal turneringsleder Ved afvikling af runder I DGU’s holdturnering skal der være en lokal turneringsleder, som enten
er en lokal repræsentant udpeget af værtsklubben (dette gælder for de indledende 6
spillerunder) eller kommer fra DGU’s turneringslederkorps (dette gælder for finale- og
oprykningsspil).
Den af klubben udpegede turneringsleder og (en af) klubbens holdkaptajn(er) må ikke være én
og samme person. Samme begrænsning gælder for spillerne. Overtrædelse af denne
bestemmelse kan medføre én eller flere spilledages karantæne fra kaptajnsrollen
Den lokale turneringsleder skal være til stede i klubben på spilledagen senest ¾ time før første
start, og turneringslederen er ansvarlig for følgende i relation til regel 33: Komiteen:



33-2: Banen (herunder banemarkeringer)
33-5: Scorekort



33-8: Lokale regler (midlertidige)

Den lokale turneringsleder er endvidere ansvarlig for at:








sørge for, at holdkaptajnerne afleverer holdopstilling senest 15 minutter før 1.
start
at udlevere flagplacering og lokale regler senest 15 min. før første start
straks at sammensætte og offentliggøre de to modstanderes holdopstillinger i
et fælles dokument med navne og handicap (ej hcp. i Elitedivisionen - herrer)
så snart disse er modtaget fra holdkaptajnerne
resultatkort udfyldes og efterfølgende underskrives af holdkaptajnerne
scanne og maile det underskrevne resultatkort til resultatkort@gmail.com eller
indsende eller faxe det til DGU senest den første hverdag efter kampen
indberette resultatet samt spillernavne på www.danskgolfunion.dk/tastselv
udlevere kopi af det endelige resultatkort til begge holdkaptajner.

Den lokale turneringsleder kan ikke:


ændre i turneringsbetingelserne eller tilsidesætte en golfregel.



ændre starttider (udsættelse eller afbrydelse iht. regel 6-8 er dog undtaget)
eller grupper. Starttider for eftermiddagens runder (singles) i divisioner der
afvikler kampe over et 2x18 hullers format, er det dog op til den lokale
turneringsleder at fastsætte/ændre når tidsforbrug for formiddagens matcher
er kendt. Som udgangspunkt kan den første single ikke starte tidligere end 30
min. efter at sidste foursome er afsluttet uden begge holdkaptajners accept.
afgøre
tvister
og/eller
protester
om
golfregler,
lokale
regler,
turneringsbetingelser, etiketteovertrædelser eller lign. uden udtrykkelig aftale
med komitéen / DGU’s bagvagt. Bagvagten træffes på turneringsdage på tlf.
4326 2945.



Sanktioner

Opfylder hjemmebaneklubben ikke sine forpligtelser anført under ovenstående
"Hjemmeklubben" og "Lokal turneringsleder" og lever op til det anførte ansvar, vil
hjemmebaneholdet ved mindre overtrædelser kunne pålægges en påtale eller en
disciplinærstraf. Ved grovere overtrædelser kan hjemmebaneklubben blive pålignet en
matchstraf og i yderste konsekvens tabe hjemmebanematchen med maksimale cifre.

HOLDET:
Deltagergebyr

For hvert hold betales et af turneringsledelsen fastsat deltagergebyr. Beløbet skal være indbetalt til
DGU's sekretariat senest den dato, der er påført fakturaen. Manglende betaling medfører
udelukkelse af turneringen.
De deltagende klubber betaler selv samtlige de med deltagelse i turneringen forbundne
omkostninger.
Tilmeldinger til kvalifikationsrækken, som foretages efter tilmeldingsfristens udløb, tillægges et
administrationsgebyr på kr. 250 for de hold, som efterfølgende får tildelt plads i turneringen.

Holdkaptajn

Holdet skal have en kaptajn, der gerne må være spillende. Holdkaptajnen kan også være
professionel.
Holdkaptajnens navn skal anføres på holdopstillingen. Såfremt holdkaptajnen udskiftes i løbet af en
spillerunde, skal dette anmeldes skriftligt til matchbanens repræsentant.
Holdkaptajnen er en del af matchen, dvs. IKKE en outside agency. Holdkaptajnens eventuelle
regelovertrædelser medfører straf for den af hans spillere, som handlingen påvirker.

Holdkaptajnens
pligter, ansvar og
beføjelser

Holdkaptajnen har pligt til:

at tage sig af den administrative side af holdets rejse, ophold og forplejning

at sørge for Hard Cards til egne spillere

at sikre sig, at spillerne har det bedst mulige kendskab til golfreglerne og før matchen
overbevise sig om, at alle holdets spillere er bekendt med indholdet af de særlige regler
vedrørende hulspil i Regel 2.













at besidde et grundigt kendskab til turneringens betingelser.
skriftligt at meddele holdopstillingen til den lokale turneringsleder. Holdopstillingen skal
indeholde spillerækkefølge, herunder spillernavne, medlemsnumre, handicaps og evt.
prostatus.
at identificere sig som holdkaptajn ved at påføre sit navn på holdopstillingen.
at videregive eventuelle protester fra holdets spillere afgivet i overensstemmelse med
Regel 2-5. Holdkaptajnen må under spillet ikke selv initiere protester på vegne af en
spiller. Kun den enkelte spiller kan protestere under spillet.
personligt at underskrive resultatkortet og aflevere det til den lokale turneringsleder med
henblik på omgående indsendelse til DGU’s sekretariat.
Holdkaptajnen har ret til at:
følge sine spillere på banen og give disse råd i overensstemmelse med Regel 8 samt
noten til Regel 8 – dog ikke, hvis han samtidig fungerer som caddie.
være spiller på holdet, men i så fald kan han ikke give råd i overensstemmelse med
Regel 8.
gå caddie for holdets spillere.
indgive protester på holdets vegne efter spillet vedrørende den administrative del af
matchen.
udtale sig på holdets vegne.

Holdkaptajnen kan ikke:

optræde som dommer og eksempelvis pålægge en spiller fra et andet hold en straf.

under spillet gå ind i en diskussion om regler med en spiller fra et andet hold. Han kan
kun rådgive sin egen spiller.

afbryde eller standse spillet.

under spillet ikke selv initiere protester på vegne af en spiller. Kun den enkelte spiller kan
protestere under spillet.
Væsentlige overtrædelser kan medføre tab af 2 matchpoints, som overføres til modstanderen.
Elektronisk udstyr
holdkaptajn

Hvis holdkaptajnen under spil af en turnering ved gentagen brug af elektronisk udstyr (mobil
telefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr) med sin adfærd generer spillere, kan
holdkaptajnen efter først at have modtaget en protest (iht. Regel 2-5) fra en spiller ved gentagen
overtrædelse og protest blive indberettet til Turneringskomiteen for et alvorligt brud på etiketten,
hvilket efterfølgende kan medføre disciplinær straf i form af karantæne eller tab af kamppoint.
Indberetningen skal påføres resultatkortet for holdkampen, og en nærmere beskrivelse af
hændelsesforløbet skal vedlægges eller indsendes til DGU´s sekretariat inden 48 timer.
Herefter afgøres evt. straf af Turneringskomiteen.

Buggie holdkaptajn

Holdkaptajnen må benytte persontransporterende køretøj, dog må han ikke transportere sine
spillere eller deres udstyr under deres fastsatte runder.
Overtrædelse medfører justering af stilling/resultat med ét hul for hvert hul, hvor overtrædelse fandt
sted. Dog højst 2 huller pr runde. jf. Golfreglerne tillæg. 1 afsnit C 9.

Holdopstilling

Senest 15 min. før start for hhv. foursomes og singler skal de skriftlige holdopstillinger være
afleveret til matchbanens repræsentant.
Holdopstillingen skal indeholde spillernavne og deres handicap, holdkaptajnens navn,
medlemsnumre samt evt. prostatus.
Væsentlige overtrædelser kan medføre tab af 2 matchpoints, som overføres til modstanderen.
Overtrædelse af tidsfristen for aflevering af holdopstilling medfører tab af 2 matchpoints. De 2
points fratrækkes ved holdmatchens afslutning og tillægges hos modstanderen. Matchscoren af
de individuelle matcher (singles + foursomes) berøres ikke. Ved gentagelsestilfælde i samme
kamp diskvalificeres holdet og taber kampen med maksimale cifre.

Startorden

Holdkaptajnerne afgør ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal have honnøren på
første hul i samtlige matcher i holdkampen. Er en holdkaptajn ikke til stede ved 1. tee, afgøres
lodtrækningen mellem deltagerne i første match.

Udeblivelse

Hvis et hold udebliver fra en kamp, tabes kampen med maksimale cifre. Hvis dette sker igen i
turneringsåret, udelukkes holdet fra resten af turneringen, For divisionsholds vedkommende
fortabes pladsen i divisionen i den følgende sæson, og holdet skal tilmeldes kvalifikationsrækken,
såfremt det fortsat ønsker at deltage i Danmarksturneringen.
For kvalifikationsrækkeholds vedkommende starter holdet den følgende sæson med minus 2
kamppoint. Komitéen kan dog dispensere i specielle tilfælde.
Såvel allerede spillede som programsatte, men endnu ikke afviklede kampe, tabes med maks. cifre

Afbud

Et hold, der melder afbud til en kamp, uden at der træffes aftale om anden spilledag, taber kampen
med maksimale cifre. Hvis dette sker igen i turneringsåret, udelukkes holdet fra resten af
turneringen. For divisionsholds vedkommende fortabes pladsen i divisionen i den følgende sæson,
og holdet skal tilmeldes kvalifikationsrækken, såfremt det fortsat ønsker at deltage i
Danmarksturneringen.
For kvalifikationsrækkeholds vedkommende starter holdet den følgende sæson med minus 2
kamppoint. Komitéen kan dog dispensere i specielle tilfælde.
Såvel allerede spillede kampe som programsatte, men endnu ikke afviklede kampe, tabes med
maksimale cifre.
Såfremt en klub har flere end ét hold i en given række (herre-dame-senior), vil afbuddet være
gældende for klubbens lavest rangerede hold.

Trukket hold

Et hold, der - ved skriftlig meddelelse til turneringsledelsen - bekræfter ikke at kunne stille hold til
de resterende kampe i turneringsåret, defineres som “trukket hold”.
For divisionsholds vedkommende fortabes pladsen i divisionen i den følgende sæson, og holdet
skal tilmeldes kvalifikationsrækken, såfremt det fortsat ønsker at deltage i Danmarksturneringen.
For kvalifikationsrækkeholds vedkommende starter holdet den følgende sæson med minus 2
kamppoint. Komitéen kan dog dispensere i specielle tilfælde.
Såvel allerede spillede kampe som programsatte, men endnu ikke afviklede kampe, tabes med
maksimale cifre.
Såfremt en klub har flere end ét hold i en given række (herre-dame-senior), trækkes klubbens
lavest rangerede hold.

Pulje med reduceret
antal hold

Såfremt antallet af hold i en pulje reduceres, spiller den pågældende pulje resten af sæsonen med
ét hold mindre. Ved sæsonens afslutning reduceres antallet af nedrykkere tilsvarende.

Ændring af
spilletidspunkt eller
spillested

De af turneringsledelsen fastsatte spilletidspunkter og spillesteder kan generelt ikke ændres. Der
vil dog kunne gives tilladelse til ændring, hvis parterne selv aftaler og kan blive enige om
ændringen.
Den klub, som ønsker ændringen, er ansvarlig for at aftale ændringen med modstanderen samt
for at anmode DGU om bytning. Dette sker på Turneringssiden på www.danskgolfunion.dk/golfbox
ved at klikke på det kampnummer, som man ønsker ændret.
Kan enighed om ændring ikke opnås, spilles på den dato og det tidspunkt, som fremgår af
spilleplanen.
I tilfælde af uenighed om hvorvidt der er aftalt ny spilledato, vil turneringsledelsen tildele sejren til
det hold, som ikke mener, at en sådan aftale er indgået, medmindre det andet hold kan fremlægge
skriftlig dokumentation for andet. Det anbefales derfor, at aftale om ændring af spilledato
bekræftes skriftligt ved e-mail eller lign.
Et senere tidspunkt end den fastsatte sidste spilledato under grundspillet kan ikke accepteres.
For oprykningsspil – dog kun hulspilsmatcher – gælder, at sidste frist for afvikling af udsatte
matcher er den 10. oktober. Slagspilsmatcher afvikles på den af turneringskomitéen fastsatte dato.

Kampens udsættelse

Hvis kampen ikke kan gennemføres på grund af banens beskaffenhed eller vejret, kan
matchbanens baneudvalg træffe afgørelse om kampens udsættelse.
Såfremt det besluttes, at banen ikke kan benyttes til spil, skal matchbanens klub anvise en anden
egnet spilledato, som skal godkendes af DGU. Såfremt enighed ikke kan opnås, kan DGU’s
turneringsledelse dekretere en anden spilledato.
Afgørelse om udsættelse skal indberettes skriftligt til DGU’s turneringsledelse umiddelbart efter det
oprindeligt fastsatte spilletidspunkt.

Prøverunde

Holdene (spillerne samt holdkaptajn og 1 reserve) har ret til én greenfeefri træningsrunde på
matchbanen før kampen. Dette gælder også for opryknings- og kvalifikationsspil.

Spillerne har samme rettigheder og pligter som øvrige greenfee-gæster.
Præmier

Oprykkende hold modtager en erindringspræmie. Dette gælder dog ikke for de hold, som rykkes
op administrativt.

Specielt for
fusionshold

Formål
Formålet med oprettelsen af et fusionshold er at give de deltagende goldklubber mulighed for at
tilvejebringe klubbernes elitespillere større sportslige udfordringer i Danmarksturneringen, end
klubberne individuelt kan tilbyde.
Oprettelse af fusionshold

Et fusionshold kan oprettes ved indgåelse af skriftlig aftale mellem en række golfklubber.

For at få virkning for en sæson skal aftalen om et fusionshold være oprettet og godkendt
af DGU senest den 15. oktober året forud for sæsonen.

Fusionsholdet skal have et navn, som ikke i forvejen benyttes af noget hold i
Danmarksturneringen. Navnet skal godkendes af DGU.

Ved oprettelsen skal det oplyses, hvilken række i Danmarksturneringen – herrer, damer,
seniorer, veteraner – som fusionsholdet stiller op i.

Oprettelse af fusionsholdet sker ved, at alle de deltagende klubber hver især underskriver
en udfyldt aftale.
Deltagende klubber
En klub kan maksimalt deltage i én fusion pr. række (herre-, dame-, senior-, veteran-).
Anmeldelse til og godkendelse hos DGU
Snarest muligt efter oprettelsen af et fusionshold skal kopi af den mellem klubberne underskrevne
aftale (bilag A) indsendes til DGU.
Samarbejdet om fusionsholdet har virkning, når DGU har godkendt fusionsaftalen.
For hvert hold fusionen tilmelder, skal det skriftligt oplyses overfor DGU, hvilken af de deltagende
klubber i fusionen der overtager pladsen i tilfælde af, at fusionen nedlægges. Er dette ikke oplyst,
overtager ingen af de i fusionen deltagende klubber den ledige plads.
For hvert hold fusionen tilmelder, skal det skriftligt oplyses DGU, hvilken af de deltagende klubber i
fusionen der står som ”værtsklub” og er spillested for holdets hjemmekampe.
Fusionsholdets deltagelse i Danmarksturneringen for hold
DGU placerer fusionsholdet i den geografiske pulje, som turneringsledelsen skønner mest
hensigtsmæssig.
Ved dannelsen af et fusionshold bestående af hold fra forskellige divisioner placeres fusionsholdet
i den division, hvor det højest rangerende hold er placeret.
Klubbernes parallelle hold i samme række
Fusionen kan maksimalt deltage med 3 hold i herrerækken, 2 hold i damerækken, 2 hold i
seniorrækken og 1 hold i veteranrækken.
Såfremt bare én af de deltagende klubber i fusionen deltager med et ”eget” hold, reduceres
ovennævnte antal hold, som fusionen kan deltage med i pågældende række, med 1.
Tilsvarende reduceres antallet med 2 i den pågældende række, hvis bare én af de deltagende
klubber er repræsenteret med 2 ”egne” hold i samme række.
I den enkelte række (herre-, dame-, senior-) kan et ”eget” hold ikke placeres i en højere eller
tilsvarende division end det lavest rangerende fusionshold. Dette gælder dog ikke i
kvalifikationsrækken, hvor en klub kan være repræsenteret med såvel et fusionshold som et eget
hold.
Ændringer i deltagende klubber under sæsonen
En bestående fusion må ikke udvide antallet af medlemsklubber i løbet af sæsonen.
Opstiller fusionen spillere fra klubber, der ikke er godkendt af DGU som deltagere i fusionen,
gælder sanktionen for brug af ulovlig spiller, jf. Generelle betingelser for Danmarksturneringen.
En klub kan udtræde af fusionen på et hvilket som helst tidspunkt med øjeblikkelig virkning.
Klubben / fusionen skal dog straks oplyse dette til DGU skriftligt.

Udtræder en klub af en fusion, og er denne klub angivet i fusionsaftalen som værende den klub,
der ved fusionens opløsning skal overtage fusionsholdets (et af fusionsholdenes) rangering, vil den
udtrædende klub ikke opnå denne / nogen rangering. De tilbageværende klubber i fusionen skal
skriftligt oplyse DGU, hvilken klub der i stedet overtager rangeringen i tilfælde af fusionens
opløsning.
Såfremt klubben, der udtræder, er ”værts-/hjemmeklub” for et hold i fusionen, fastholdes
”hjemmebanen” sæsonen ud, uanset at værtsklubben ikke længere er del af fusionen. Den
udtrædende klub er således forpligtet til at honorere sin rolle som værtsklub og stille bane til
rådighed for fusionsholdets resterende hjemmekampe.
Senest 15. oktober i forlængelse af sæsonafslutningen skal fusionen skriftligt oplyse DGU om ny
”hjemmebane”.
Ændringer i benyttede spillere under sæsonen
En spillers skift af hjemmeklub fra én i fusionsholdet deltagende klub til en anden deltagende klub:
En spiller fra en klub, der er med i en fusionsaftale, kan godt skifte hjemmeklub, under
forudsætning af, at den nye klub er en del af den samme fusionsaftale OG den pågældende
spiller kun har spillet på fusionsholdet.
Ændringer udenfor sæsonen
En klub kan tidligst indtræde i fusionen med virkning for den kommende sæson, såfremt klubben /
fusionen skriftligt har oplyst dette til DGU senest den 15. oktober i foregående sæson.
Hvis ikke oplysning om nye / ændrede forhold er modtaget af DGU senest den 15. oktober, gælder
de senest oplyste forhold for den kommende sæson.
Nedlæggelse af fusionshold
Fusionshold kan til enhver tid nedlægges, hvis det er med alle de deltagende klubbers
godkendelse.
Fusionsholdet og alle de deltagende klubber mister dermed alle de rettigheder, som fusionsholdet
havde opnået på klubbernes vegne. Dette gælder dog ikke, hvis den skriftlige fusionsaftale klart
fastlægger konsekvenserne af nedlæggelsen, eller hvis de i fusionen deltagende hold efterfølgende
nedlæggelsen skriftligt – hver klub for sig – bekræfter overfor DGU, at de er enige om
konsekvenserne, og hvad konsekvenserne er.
Uanset om klubberne hverken klart har beskrevet konsekvenserne af nedlæggelsen, eller er enige
herom, forbeholder DGU sig ret til at lade en af klubberne overtage fusionens rangering, hvis det
beviseligt er en enkelt klub, som i realiteten har stillet fusionsholdet. En sådan beslutning
forudsætter en skriftlig ansøgning fra klubben bilagt de seneste 3 holdopstillinger.
Nedlæggelsen skal ske skriftligt til DGU med alle de deltagende klubbers underskrift på
nedlæggelsesaftalen.
Tvister
Tvister vedrørende disse regler og deres forståelse og fortolkning afgøres endegyldigt af DGU´s
turneringskomité. Komitéens afgørelser kan ikke ankes til nogen instans.

SPILLERNE:
Deltagende
Spillere

Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt hjemmeklub-medlemskab af godkendt golfklub under
Dansk Golf Union.
Medlemmer i selskaber med begrænset medlemskab af DGU kan ikke spille i Elite Divisionerne.
En spiller kan frit skifte klub, så længe han / hun i den pågældende sæson ikke har spillet en
match i Danmarksturneringen. Efter spillerens først spillede match vil han/hun ikke kunne deltage i
Danmarksturneringen før næste sæson, såfremt vedkommende vælger at skifte hjemmeklub.
I særlige tilfælde kan DGU´s turneringskomité dispensere fra denne regel.

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status.
Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. seniorer og veteraner, kan efter
eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger deltage i de rækker i
Danmarksturneringen, hvor spilleren opfylder kriterierne.
En spiller må kun spille på ét hold i samme spillerunde.
Anvendelse af pro’er

Til en spillerunde må en klub opstille maks. 3 professionelle spillere for herrehold og maks. 2
professionelle spillere for damehold. Såfremt det maksimale antal pro’er har været anvendt i
foursomes, kan en pro ikke indsættes som reserve i singlerne, heller ikke som erstatning af en pro.
Hold i senior- og veteran-divisionerne må opstille højst 3 professionelle spillere M/K.
Ved overtrædelse af denne bestemmelse gælder sanktionen for ”Ulovlig spiller”

Skift af spillere
mellem klubbens
hold og/eller fusionshold

På de tre første spillerunder i turneringsåret er der ingen begrænsninger med hensyn til skift af
spillere mellem klubbens hold. Ved skift fra et lavere til et højere rangeret hold er der heller ingen
begrænsninger i den resterende del af turneringen.
Ved skift fra et højere til et lavere rangeret hold er der til 4., 5. og 6. spillerundess vedkommende én
spilledags karantæne.
Karantænen skal forstås på den måde, at spilleren først kan spille på klubbens lavere rangerede
hold, når det højere rangerede hold har spillet mindst én kamp, hvor den pågældende spiller ikke
har deltaget.
I forbindelse med oprykningsspil er der to spilledages karantæne.
-----------Eksempler:
1) Har en spiller deltaget på det højere rangerede hold på spillerunde 3, kan spilleren tidligst fra og
med spillerunde 5 deltage på det lavere rangerede hold.
2) En spiller der har deltaget på det højere rangerede hold på spillerunde 5 eller 6, kan spilleren
ikke deltage i et eventuelt kval.-/oprykningsspil på det lavere rangerede hold.
-----------Såfremt et hold er oversidder i den første spillerunde, henledes opmærksomheden derfor på
følgende:
Holdet må ikke til sin første kamp i sæsonen benytte spillere, der har været benyttet på lavere
rangerede hold indeværende sæson.
Såfremt en klub har 2 hold i kvalifikationsrækken, kan disse 2 holds spillere bruges frit på begge
hold.
Spillere, der opfylder kriterier for deltagelse i danmarksturneringen for seniorer / veteraner, kan efter
eget valg og uden begrænsninger deltage i såvel danmarksturneringen som i danmarksturneringen
for seniorer / veteraner.
Veteraner kan deltage på både seniorhold og veteranhold.
En spiller må kun spille på ét hold i samme spillerunde.
Hvis ovenstående betingelser for en benyttet spiller ikke er opfyldt, er spilleren ulovlig og
diskvalificeres.

Ulovlig spiller

Ved anvendelse af ulovlig spiller taber holdet - ud over den konkrete match (single/foursome) - alle
andre matcher , som er berørte jf. bestemmelsen om holdopstilling/opstillingsrækkefølge for den
relevante division med maksimale cifre.

Buggies - spiller

Spillere må på ingen måde lade sig transportere under den fastsatte runde, med mindre Komitéen
har tilladt det.
Overtrædelse medfører justering af stilling/resultat med ét hul for hvert hul, hvor overtrædelse fandt
sted. Dog højst 2 huller pr runde. jf. Golfreglerne tillæg. 1 afsnit C 9.
OBS. Undtaget fra denne regel er Veterandivisionen. Her er persontransporterende køretøjer
tilladte, dog skal de til enhver tid gældende regler hos værtsklubben overholdes. Overtrædelse
medfører diskvalifikation.

Caddie

Brug af caddie er tilladt. En caddie kan være professionel.

Drivere og bolde

Enhver driver, som spilleren medbringer, skal have et køllehoved, med angivelse af model og
loft, der er optaget på den aktuelle liste over godkendte driverhoveder udsendt af R&A – se
”Driving Clubs” på www.randa.org (Rules – Equipment).
Den bold, som spilleren spiller med, skal være optaget på den aktuelle liste over godkendte
golfbolde udsendt af R&A – se ”Confirming Golf Balls” på www.randa.org (Rules – Equipment).
Spil med ulovlig driver og / eller bold medfører diskvalifikation iht. Golfregel 4-1 og 5-1.

Elektronisk udstyr spillere

Hvis spilleren under spil af en turnering ved brug af elektronisk udstyr (mobiltelefon,
minicomputer og lign. elektronisk udstyr) med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren
efter først at have modtaget en protest (iht. regel 2-5) fra modspilleren ved gentagen
overtrædelse og protest blive indberettet til Turneringskomiteen for et alvorligt brud på etiketten,
som efterfølgende kan medføre disciplinær straf i form af karantæne.
Indberetningen skal påføres resultatkortet for holdkampen, og en nærmere beskrivelse af
hændelsesforløbet skal vedlægges eller indsendes til DGU´s sekretariat inden 48 timer.
Herefter afgøres evt. disciplinærstraf af Turneringskomiteen.
Der gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at lytte til musik, optagelser eller udsendelser
under et slag eller i en længere periode under en match, jf. Decision 14-3/17. Overtrædelse
medfører diskvalifikation.

Afstandsmålere

I denne turnering må en spiller opnå informationer om afstande ved at benytte udstyr, som
alene måler afstande.
Hvis en spiller under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive
eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur
m.v.) er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i
virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner (Regel 14-3).

Overtrædelse af
turneringsbetingelser samt
ordens- og
etiketteregler

Overtrædelse af værtsklubbens ordens- og etiketteregler samt turneringsbetingelserne kan medføre
karantæne, jf. DGU’s turneringskomités disciplinære sanktioner. Gentagne alvorlige overtrædelser
under den fastsatte runde - og for holdkaptajnens vedkommende så længe der i øvrigt er
uafsluttede individuelle matcher (singler/foursomes) under afvikling - kan medføre diskvalifikation
efter regel 33-7.
Ovennævnte bestemmelse er relevant for alle overtrædelser som et tillæg til de specifikt angivne
sanktioner.
Grove overtrædelser af klubbens ordensregler:
Fremgår det af klubbens ordensreglement, at en overtrædelse af en given ordensregel medfører
øjeblikkelig bortvisning, gælder det i en DGU-turnering, at en spiller efter en overtrædelse af en
sådan ordensregel vil blive bortvist fra golfbanens område med øjeblikkelig virkning.

Diskvalifikation

Er en spiller under en runde blevet diskvalificeret for en alvorlig overtrædelse af regel 1-2, 1-3 eller
et alvorligt etikettebrud (regel 33-7), vil diskvalifikationen gælde hele spillerunden, også SELVOM
runden, hvor spilleren blev diskvalificeret, efterfølgende annulleres.
Diskvalifikation af en spiller medfører, at holdet med maksimale cifre taber den foursome og/eller
single, hvori hændelsen måtte have fundet sted.

Givet match

Såfremt den ene spiller beslutter at give den anden spiller matchen, beregnes resultatet således, at
modstanderen gives så mange af de efterfølgende huller, der skulle til for at afgøre matchen,
såfremt den blev færdigspillet på normal vis.

For sen ankomst

Se Regel 6-3a.

Dopingtest

Tilmeldte spillere er forpligtede til at medvirke i dopingtest før, under, og efter turneringen - og
brugen af ulovlige medikamenter eller metoder er strengt forbudt. Overtrædelse kan for de
enkelte spillere medføre karantæne, og for holdet medføre diskvalifikation, fratagelse af
placering og tvangsnedrykning i henhold til principperne i det internationale WADA kodeks der, sammen med aktuel liste med forbudte stoffer og metoder, kan findes på Anti Doping
Danmarks hjemmeside: www.doping.dk
Hvis en spiller nægter at medvirke i dopingtest, udebliver eller forsøger på at manipulere testen,
behandles sagen af Anti-Doping Danmark som ved en positiv prøve.En

TURNERINGENS AFVIKLING:
Lige resultater

I tilfælde af, at 2 eller flere hold har samme antal kamppoints, træffes afgørelsen efter følgende
prioritering:
1.
2.
3.
4.

Antal vundne matchpoint i de indbyrdes kampe
Antal vundne matchpoint i hele turneringen
Antal vundne huller (”ups”) i indbyrdes kampe
Antal vundne huller (”ups”) i hele turneringen

Hvis 2 hold stadig står lige, spilles omkamp på neutral bane efter samme format som grundspillet.
Hvis omkampen ender lige, spilles sudden death play off (hulspilsregler) mellem en udvalgt spiller
fra hvert hold. Holdet vælger selv denne spiller.

Hvis mere end 2 hold står lige, spilles slagspil, hvor samlet score tæller.
Hvis omkampen ender lige, spilles sudden death play off (slagspilsregler) mellem en udvalgt spiller
fra hvert af de hold som er endt lige. Holdet vælger selv denne spiller.
DGU fastsætter spillested og –dato for eventuelle omkampe.
Særlige
Hvis en klubs 2. (eller 3.) hold kvalificerer sig til en division, hvor den samme klubs 1. (eller 2.) hold
omstændigheder ved allerede er rangeret, kan 2. holdet ikke rykke op. I denne situation findes en alternativ oprykker
op- og nedrykning
blandt divisionens bedst placerede hold efter følgende principper:
1.
2.
3.
4.

placering efter grundspillet
flest kamppoint efter grundspillet
flest matchpoint efter grundspillet
flest ”ups” efter grundspillet

Principperne anvendes på tilsvarende vis i tilfælde hvor den ”ledige plads” overgår til det
bedste af de hold i samme division, der er sluttet sæsonen på en nedrykningsplads. Dette
sker, såfremt også en de relevante 2’ere i den underliggende division er forhindret i at rykke
op, som følge af at også disse klubber allerede er repræsenteret i divisionen.
Hvis en klubs 1. (eller 2.) hold rykker ned i en division, hvor den samme klubs 2. (eller 3.) hold
allerede er rangeret, rykker 2. (3.) holdet ned i den underliggende division.
Ved op- og nedrykning fastholdes den geografiske opdeling i øst og vest, dvs. at et øst-hold
ikke kan komme på tale til op- eller nedrykning i vest, og omvendt.
NB! I puljer bestående af færre end 4 hold vurderes antal kamppoint, matchpoint samt matchscore
i forhold til antal spillede kampe.
Eksempel: I en pulje med 4 hold har 2´eren opnået 7 point efter 6 kampe – det giver 1,17 point pr.
kamp. I en anden pulje med kun 3 hold har 2´eren opnået 6 point efter kun 4 kampe – hvilket giver
1,5 point pr. kamp – og således flest relative kamppoint.
I tilfælde hvor et hold trækker sig fra turneringen, vil der typisk opstå et ”hul” i form af en ledig plads
i turneringsstrukturen.
Hvis holdet bliver trukket på et tidspunkt efter afslutningen på en sæson, men inden 15. oktober
samme år, vil den ledige plads blive tilbudt efter de førnævnte principper.
Den ledige plads vil forblive ubesat, hvis holdet trækkes senere end 15. oktober
Offentliggørelse af
resultater

Resultatet af enkeltstående matcher i en individuel eller par-hulspilsturnering er officielt
bekendtgjort, når

resultatet af matchen er påført en officiel scoretavle (ikke live-scoring)

eller

resultatet af matchen er påført det officielle resultatkort
Et resultat er ikke officielt bekendtgjort, når en dommer eller spillerne fremsiger resultatet efter

matchens afslutning, ej heller hvis spillerne efter matchen underskriver et eventuelt resultatark,
inden det gives videre til resultatformidling.
Resultatet af en holdkamp i en hulspilsturnering er officielt bekendtgjort, når

holdkaptajner / spillere har udfyldt og underskrevet det officielle resultatkort for hele kampen.
Turneringsledelsen

DGU's turneringskomité er "komité" i overensstemmelse med golfreglernes § 33.
Turneringskomitéen fastlægger spilletider og -steder, påser at turneringen gennemføres efter
turneringsbetingelserne og afgør endeligt alle tvistigheder og tvivlsspørgsmål.
Turneringskomitéen udpeger for hver spillerunde"dagens turneringskomité", som træffes på tlf.
43 26 29 45 på turneringsdage.
Komitéen forbeholder sig ret til at træffe en afgørelse efter ret og rimelighed, når det viser sig
umuligt at afslutte en hulspilsmatch eller en serie hulspilsmatcher i overensstemmelse med
Golfreglerne.

Protester

Protester vil kun blive behandlet af Turneringskomiteen, hvis der er nedlagt protest i
overensstemmelse med regel 2-5 og/eller regel 34-1a samt 34-1b. En protest vil derfor kun
blive behandlet, hvis der:

på det indsendte resultatkort er anført, at der er en ”uafklaret protest”

efter resultatet er officielt bekendtgjort nedlægges en protest med basis i en
uoverensstemmelse, hvor modstanderen bevidst har givet forkerte oplysninger
Protesten med tilhørende dokumentation skal være modtaget i DGU’s sekretariat senest 4.
kalenderdag kl. 10:00 efter matchdagen (efter at matchen er officielt bekendtgjort).
DGU/Komitéen forbeholder sig ret til at afvige fra denne tidsfrist, hvis det først på et senere
tidspunkt er kommet frem, at der er ”afgivet forkerte oplysninger”.
De af holdet afgivne skriftlige oplysninger på det underskrevne resultatkort må anses for at
være rigtige og i overensstemmelse med turneringsbetingelserne, og skulle disse oplysninger
senere vise sig at være forkerte, anses holdet/spilleren for at have vidst, der blev afgivet
forkerte oplysninger. Påføres en spiller en holdopstilling og/eller et resultatkort, har holdet
dermed bevidst oplyst/tilkendegivet, at spilleren er spilleberettiget.
Se i øvrigt kapitel 4 ang. protester i hulspil.

