
Matchproportioner for Midt-Vest Open 2019 version 20190315 
 

Turneringen afvikles i dagene 5. 6. og 7. juli på golfbanerne 

Holbæk Golfklub, Midtsjællands Golfklub og Skjoldenæsholm Golfklub Old Course. 

• Den 5. juli spilles der med Gunstart kl. 15 på Midtsjællands Golfklub 

• Den 6. juli spilles der med Løbende start fra kl. 09:00 på Holbæk Golfklub 

• Den 7. juli spilles der med Gunstart kl. 09:00 på Skjoldenæsholm Golfklub 

Bemærk:  

• Hvis deltagerantallet bliver tilstrækkelig stort, spiller vi på Midtgolf og Holbæk både fredag og 

lørdag, samt begge baner på Skjoldenæsholm  

• Deltagere der kører sammen, kommer til at spille på samme bane, og med ca. samme starttid om 

lørdagen hvor der er løbende start. Blot skriv ønskerne ved tilmelding 

Spilleformer: 
Slagspil single og Stableford single med fuld handicaptildeling.  

Der spilles i 3 præmierækker, opdelt som vist nedenfor. 

A-række  Modificeret Slagspil (man SKAL samle op ved +4 slag over hullets PAR og noterer 7,8 eller 9 

på scorekortet) 

B-række  Stableford  

C-række  Stableford  

Indplacering i rækkerne vil blive foretaget, når dato for tilmeldingsfristen er nået.  

De tilmeldte bliver opdelt i 3 lige store rækker,  

Handicap grænserne imellem rækkerne kan derfor forventes at blive justeret 

Teested:       Damer spiller fra rød tee.  På Skjoldenæsholm A 48, B 48, C 48                  

               Herrer spiller fra gul tee.   På Skjoldenæsholm A 56, B 56, C51 

  



       

Briefing:   
Fredag: kl. 14:30  

Lørdag: Løbende sammen med registrering og udlevering af scorekort senest 30 min før startid.  

Der er løbende starter fra kl. 09:00.  

Søndag: på finaledagen kl. 08.30 i forbindelse med morgenbuffet, som er klar fra kl. 7:45. 

Der er Gunstart på Skjoldenæsholm kl. 09.00. 

Pris:   
Kr. 650 for spillere der er medlem i en af de 3 arrangerende klubber og kr. 825 for spillere udefra.  

Beløbet dækker green- og turneringsfee og fri benyttelse af træningsbaner/bolde, samt morgenbuffet & 

Frokost buffet på finaledagen.   

• Fredag: Aftensmad kan bestilles/tilkøbes ved tilmeldingen i Golfbox  

• Lørdag: Morgenmad / Frokost kan bestilles/tilkøbes ved henvendelse til Caféen når starttiden er 

kendt, eller på lister der er lagt frem lørdag morgen.  

På finaledagen søndag den 7.juli er der frokostbuffet i forbindelse med præmieoverrækkelse.  

Ovennævnte priser er eksklusive drikkevarer. 

Tilmelding:                                                                                                                                                              

Tilmelding med samtidig betaling med kreditkort skal ske i Golfbox HER   

Bemærk: man kan rette/slette sin tilmelding frem til tilmeldingsfristen, idet indbetalingerne først trækkes d. 

30. juni.                                                                                                 

Tilmeldingsfrist: 29. juni kl. 12:00 

Deltagerantal: Der er sat en øvre grænse på 200 spillere. 

Der oprettes automatisk venteliste hvis det samlede antal tilmeldinger overstiger 200. 

Afbud:        
Skal ske inden fristens udløb d. 29. juni kl. 12:00.  

Ved afbud efter 29. juni kl. 12:00 – eller ved udeblivelse – refunderes indbetalinger ikke. 

Turneringskontakt:  mvo@midtgolf.dk 

 

Betingelser for deltagelse:                                                                                                                                                           
Deltagere i A og B rækkerne skal have EGA handicap. Deltagere i C rækkerne skal have spillet mindst 2 

tællende runder i 2019.  

Dokumentation for dette påhviler den enkelte deltager og skal kunne forevises på forlangende. (EDS er også 

en tællende runde.)           

Medlemmer med hverdagsmedlemskab samt flex-medlemmer er velkomne til at deltage i MidtVest Open 

2019. Dette gælder naturligvis også spillere fra andre klubber.                                                                                                                       

Turneringen er kun for amatørspillere.                                                                                                                       

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1781630
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1781630


Deltagere i alle 3 rækker skal som minimum være fyldt 15 år den 1. januar 2019.  

Max handicap for deltagelse er 42  

Lokale regler for denne turnering på alle 3 baner 
Buggykørsel er tilladt.  

Reservering og leje af Buggys skal ske ved direkte henvendelse i de enkelte klubbers sekretariat. 

 

Afbrydelse af spillet. 
Fremgangsmåde for afbrydelse og genoptagelse af spil: 

- Øjeblikkelig afbrydelse - marker bold og søg hurtigst muligt til klubhus: Én lang hyletone fra sirenen 

- Afbrydelse - marker bold og vent – hul må færdigspilles: Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen, 

som gentages 

- Genoptagelse: To korte hyletoner fra sirenen, som gentages. 

 

Turneringsledelsen bestemmer suverænt om, og hvornår, spillet evt. skal genoptages, og i tilfælde af 

aflysning, hvorledes turneringens evt. resultat opgøres. 

Handicap:                                                                                                                                                                             
Det handicap, som spilleren har ved turneringens start, er gældende alle tre dage. (EGA´s handicapsystem § 

3.12.6)  

Handicap for alle deltagere vil blive opdateret første gang ved tilmeldingsfristens udløb og vil blive anvendt 

til indplacering i række. Handicappet vil igen blive ajourført umiddelbart før turneringsstart.  

Er spillerens handicap ændret, vil det ikke betyde flytning til anden række.  

Spilleren forbliver i den række som han/hun er indplaceret i, men spiller med sit aktuelle handicap. 

Startlister:                                                                                                                                                                                  
Startlister vil blive offentliggjort på www.golfbox.dk, samt udsendt pr. mail. 

Mødetider:  
Spillerne skal alle dage indregistrere sig personligt hos den lokale turneringsledelse senest 30 min før 

starttid. og skal være på de respektive anførte teesteder 10 minutter før Tee Off.  

Scorekort:                                                                                                                                                                                              
Skal afhentes personligt af spillerne på det anviste sted senest 30 minutter før start i forbindelse med 

registrering.  

Scorekort skal afleveres straks ved ankomsten til klubhuset.   

Løbende indberetning af scores via s.golfbox.dk bedes udført, men underskrevne scorekort skal tillige 

afleveres. Hvis der er difference imellem online indberetning og det afleverede scorekort, er det scorekortet 

der er gældende.   

Turneringen er tællende, medmindre der ved opslag i de 3 klubber angives andet.  

  

http://www.golfbox.dk/
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Resultater: 
Dagsresultater: Der er ikke præmier på de 2 første spillerunder. 

Resultater for den samlede turnering:                                                                                                                                   

Ved lige resultat ved opgørelsen af det samlede resultat for de tre turneringsdage, findes vinderen af de 3 

rækker først ved at bruge laveste handicap, derefter den matematiske metode, dvs. sidste atten (1.-18. hul), 

sidste ni (10.-18. hul), sidste seks (13.-18. hul), sidste 3 (16.-18. hul) og sidste hul, og derefter findes 

vinderen ved lodtrækning. 

Præmier:                                                                                                                                                                                         
Der vil være mindst 5 præmier til de bedste samlede placeringer efter 3 runder, i hver af de 3 rækker.                                                                                                     

Præmie uddeles ikke, såfremt en præmietager ikke er til stede.  Præmien går videre til næste spiller i 

præmierækken, men man beholder sin plads på resultatlisten.   

Den samlede præmiesum fordeles ligeligt imellem de 3 rækker.    

 

Med Venlig Hilsen 

Turneringskomiteen 

 

 

 


