
DM I ROTARY GOLF 20. MAJ 2022 

MATCHBETINGELSER OG PRÆMIEOVERSIGT 

 

Der afvikles matcher i følgende rækker: 

 

DM i Rotary Golf (max handicap 17,0) afvikles som slagspil scratch 

Deltagere er alle A-rækkespillerne, se nedenfor.  

Den officielle Danmarksmester er A-rækkespilleren med laveste bruttoscore 

 

A-rækken (max handicap 17,0) spiller slagspil med fuldt handicap 

De A-rækkespillere, der ikke bliver Danmarksmester, spiller sideløbende en 
slagspilsmatch med fuldt handicap 

 

B-rækken (max handicap 17,1 – 36,0) spiller stableford med fuldt handicap 

Spillere med handicap over 36 kan deltage, men ingen kan spille med handicap over 
36 

 

Match for sponsorer/ikke-Rotary medlemmer spiller stableford med fuldt 
handicap 

Spillere med handicap over 36 kan deltage, men ingen kan spille med handicap over 
36 

 

Rækkerne fordeles som ovenfor nævnt, men der skal være minimum otte deltagere 
for at rækken gennemføres. Hvis A-rækken slagspil scratch har færre end otte 
deltagere, rykkes grænsen for A-rækken op ad til f.eks. handicap 19 eller 20  

 

Der gennemføres ikke nogen holdkonkurrence 

 

Valg af teested 

Alle rækker: 

Herrer spiller fra tee 57 

Damer spiller fra tee 49 



 

Antal deltagere 

Det maksimale antal deltagere sættes til 108 

Ved fuld tilmelding betyder det, at der skal starte to hold på ni huller i henhold til 
Køge Golf Klubs regler herfor. 

 

Regler ved ens score 

Afgøres af scores på de sidste 9/6/3/1 hul 

Ved fortsat lighed trækkes der lod  

 

Midlertidig lokalregel 

Areal under reparation med spille- og adgangsforbud mellem 9. hul og 18. hul 
samt 10. hul og 18. hul.  

Området er markeret med hvide pæle med grøn top. Lempelse ifølge regel 16.1b 

Overtrædelse af denne regel vil medføre diskvalifikation/bortvisning fra runden.  

 

Nedenstående tillæg til betingelserne 

Øjeblikkelig afbrydelse af spil markeres ved et langt ”trut” med kompressorhorn. 

Afbrydelse af spil med tilladelse til at færdigspille hullet markeres med tre ”trut”, som 
gentages.  

Genoptagelse af spil markeres med to korte ”trut”, som gentages. 

Hvis andet ikke er angivet ovenfor, gælder de almindelige turneringsbetingelser for 
Køge Golf Klub. 

  



PRÆMIEOVERSIGT: 

 

DM i Rotary Golf slagspil scratch: 

Vandrepokal plus 1. præmie til Danmarksmesteren 

Danmarksmesteren kan ikke samtidig vinde præmie i den match, der sideløbende 
afvikles i A-rækken med fuldt handicap 

 

A-rækken slagspil med fuldt handicap: 

1. præmie 

2. præmie 

3. præmie 

 

B-rækken: 

1. præmie 

2. præmie 

3. præmie 

4. præmie 

5. præmie 

 

Sponsor/ledsagerturnering:  

1. præmie 

2. præmie 

 

Hole-in-one præmie: 

Der vil være præmie til det tidsmæssigt første hole-in-one på hul 9. 

Der vil være kontrollant/kontrollanter på hul 9 hele dagen 

En eventuel vinder af hole-in-one præmien er selv ansvarlig for at indberette 
gevinsten til SKAT og skal selv betale eventuelle skatter og afgifter af gevinstens 
værdi på omkring kr. 340.000. 

 

 



Nærmest flaget og tættest på stregen 

Der er præmier for tættest på flaget på alle fire par 3 huller 

Der er præmie for tættest på stregen på hul 15  


