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GRØNT = nyt   RØDT = ændret 

Turneringbetingelser 

 

Retningslinjer for afvikling af MOBG turneringer 

Det er bestyrelsens forventning at alle slutter op om fællesskabet i klubben og derfor i 

størst muligt omfang deltager i de planlagte turneringer.  

Den samlede turneringsplan for det efterfølgende år, udarbejdes ultimo året og 

offentliggøres/udsendes til alle medlemmer primo det nye år.  

 

Deltagelse/afbud 

Alle 60 medlemmer af klubben er med i de planlagte turneringer, medmindre der er 

meldt afbud. 

Ved afbud SKAL spilleren sende mail til både turneringslederen af den pågældende 

turnering (se turneringsplan på hjemmesiden) og til egen lokalformand. 

 

Hjælp til ”Køre sammen” 

Spillere der beslutter at køre i buggy kan fremover meddele turneringslederen dette 

valg. 

Når/hvis der er flere der har meddelt denne beslutning, vil turneringlederen matche 

spillerne på dagens startliste.  

Turneringslederen sender kvittering/bekræftelse for modtagelsen og oplyser samtidig 

hvilke ”parringer” der er foretaget. 

Det er spillernes opgave at bestille/betale for buggy’en! 

 

Betaling/tidsgrænse/bøde 

Afbud/betaling skal være modtaget senest mandag kl. 12:00 i den uge, 

turneringen afvikles. 

Afbuddet er gældende, når afsender har modtaget bekræftelse på mail fra 

turneringslederen. 

Mailadresser på turneringsledere og lokalformænd findes på vor hjemmeside: 

www.mobg.dk 

Ved afbud senere end ovenfor nævnt samt ved udeblivelse vil det pågældende medlem 

blive afkrævet en bøde på kr. 300,00. 

Ved for sen betaling er bøden kr. 100,00 

 

I tilfælde af at afbuddet/udeblivelsen/for sen betaling skyldes en alvorlig akut situation, 

kan medlemmet kontakte enten turneringslederen eller sin lokalformand og forelægge 

situationen. Turneringslederen og lokalformanden vil i fællesskab tage stilling til, om 

bøden kan annulleres. 

Obs! 

Ved akutte tilfælde er det vigtigt der gives besked så hurtigt som muligt 

  

http://www.mobg.dk/
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Handicap/scorekort 

Når et medlem optages i MOBG er det en forudsætning at det nye medlem har et SPH 

(spillehandicap) fra ”klub tee” i egen klub på max 36. Det er alene en forudsætning på 

optagelsestidspunktet. 

”Klub tee” er i: Silkeborg = Gul, Horsens = 58, Aarhus = 58 og Vejle = 55 

 

Hvis et medlem ønsker at spille fra et kortere tee-sted end ”klub tee”, skal det 

meddeles inden årets første turnering og medlemmet skal herefter spille fra dette 

teested i hele kalenderåret. SPH kan aldrig være højere end 36 fra et fremrykket 

teested (vil i givet fald blive reduceret til 36). 

 

Det er medlemmets ansvar at deres HCP og spillehandicap er korrekt påført 

scorekortet.  

 

Scorekortet er kun gældende, hvis det er korrekt underskrevet. 

Mangelfuld udfyldelse af scorekortet kan medføre diskvalifikation. 

 

Der spilles i 2 lige store rækker (A og B) - fordeling efter HCP. 

Ønskemålet for fordeling af deltagerne på dagens startliste er: 

1) 4-bolde – det kan være nødvendigt med enkelte 3-bolde 

2)  Der er 1 deltager fra hver klub i bolden 

 

Spilleformat = Stableford. 

Fordeling mellem A- og B-rækken kan variere da den fastsættes i forbindelse med 

planlægning af dagens turnering. 

Ved lige scores er afgørelsen: 1. Laveste HCP og 2. Lodtrækning. 

 

Bestyrelsen har den endelige afgørelse i alle tvivlsspørgsmål. 

 

Afslutning 

Det er kutyme at spillerne på holdet spiller om øl/vand. 

De to spillere med laveste score giver en øl/vand til de to spillere med højeste score. 

Ved hold med 3 spillere, giver spilleren med laveste score til højeste score. 2. bedste 

score må klare sig selv! 

 

I hver turnering spilles der om en samlet præmie på 14 flasker vin. 

Præmien fordeles med 7 flasker i begge rækker, og vinderen i begge rækker får 2 

flasker, mens placeringerne 2.- 6. i begge rækker hver får en flaske. 

 

Præmierne overrækkes under den efterfølgende frokost. 

 

Bestyrelsen 

 

 

 


