
 
 

Bestemmelser for morgengolf 
 

1. Generelle turneringsbetingelser 
 
Nærværende turneringsbetingelser er gældende for golfspillere, der spiller i Korsør Golf Klub om 
morgenen på lørdage, søndage og helligdage året rundt. 

Formålet er via golfspillet at styrke sammenhold og kammeratskab blandt spillerne. 
 
Alle spillere med 36 tildelte slag eller færre kan deltage. 

Der spilles efter DGU golfregler samt Korsør Golf Klubs lokale regler. 

Der spilles på Old Course når denne er åben. 
Når Old Course er lukket, spilles der på Harboe Course. 
 
Den enkelte spiller booker egen tid i Golfbox, idet tidligste spilletidspunkt fremgår af pkt. 2. 
 
Der trækkes lod fem minutter før tidligste spilletidspunkt.  
 
Der spilles i tre- eller firebolde, afhængig af deltagerantal. 
 
Der spilles fra Tee-55 på Old Course og gul tee på Harboe Course. 
Der spilles slagspil (netto) i en række. 
Når der spilles fra vinter-tee på Harboe Course, anvendes konverteringstabellen for rød tee herre, 
idet vintertee-stedet er placeret i forbindelse med rød tee. 
 
Der erlægges 30 kroner pr. gang. Præmiefordelingen foretages efter spillet i henhold til 
præmieskemaet (som ligger på www.korsoergolf-tirsdag.dk/morgengolf). 

Vinderen er den spiller der har den laveste nettoscore. 
Ved lige nettoscore vinder den spiller, der har det laveste handikap. 

Der føres et scorekort pr. spiller, der afleveres i korrekt udfyldt stand inklusiv brutto og nettoscore 
(ud, hjem og spillet). 

Den enkelte spillers score indberettes og godkendes af markøren senest på spilledagen kl. 23.59 
med henblik på handikapregulering. 

På det enkelte hold er det normalt, at der spilles om øl således: 
- Ved fire-bolde giver de to tabere en mellem fadøl eller lignende til de to vindere på holdet. 
- Ved tre-bolde giver taberen to mellem fadøl eller lignende til de to vindere på holdet. 

2. Spilletidspunkter 
I perioden 1. marts – 20. september spilles der ud kl. 7.00. 
I perioden 21. september – ultimo februar spilles der ud fra første tid efter soloopgang. 

Ved bestilling af tid i Golfbox kan man se solopgangs-tiderne. 
Der findes også flere apps, bl.a. 'Sunrise & Fall'. 


