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Regler for vintergolf 21/22 
 

Herredagens vintergolf spilles i perioden fra d. 1. december - 31 marts, startende med torsdag d 
2. december, der spilles efter Dragør Golfklubs vinterbaneregler, Klik her   
 

Der spilles i een række og en afsluttende turnering hver torsdag, hvilket vil sige der er præmie- 
uddeling efter hver runde. Der er præmier til 1. 2. 3. og 4. pladsen + klappepræmier. 
 

Herredagen har fået reserveret starttider fra kl. 09:00 – 10:07 i Golfboks, der vil blive sendt 
startliste ud, onsdag efter tilmeldings deadline kl. 12:00, der skal så vidt muligt spilles i 4 bolde.  
 

Det er kun tilmeldte til Herredagens vintergolf der kan deltage i turneringen på de reserverede 
tider, for at være med i ”præmiespillet” skal man være tilstede ved præmieuddelingen ellers går 
præmien til pulje. 
 

Prisen for at deltage i Herredagens vintergolf er kr. 100, for hele vintersæsonen, som kan indbe- 
tales via MobilPay 466566. Du er først tilmeldt når din betaling er indgået på vores konto, har 
du ikke MobilPay, kan du indbetale på vores konto 9570 13133204, husk navn og medl. num-
mer ved indbetalingen.  
 
Herredagens vintergolf regler 

 Der må kun medtages 7 jern/køller når der spilles torsdagsmatch. 
 

 Der skal spilles fra måtter over hele banen. 
 

 Når bolden rammer ”tønden” er den i ”hul”. 
 

 Hvis bolden lander i bunker SKAL DER droppes nærmest ud, ikke nærmere hullet. 
uden straffeslag. 

 

 I tilfælde af sne/is må der ikke laves en ”sti” til ”hullet”. 
 
Vintergolf handicap regulering. 
Da vinterbanen stort set har samme længde, ifølge vores chefgreenkeeper, vil vi som 
udgangspunkt spille med det aktuelle SPH. 
Banen vil blive målt og ”vinterratet” inden d. 1. december, så scorekortene er klar til d. 1. 
december. 
 

Hvis en spiller går bedre end sit aktuelle SPH, vil han blive vinterreguleret i henhold til sin score 
med 100%. dvs. går man 2 point bedre end sit SPH, vil man blive reguleret tilsvarende ned i 
slag. Man kan ikke blive reguleret op. 
 

Som årets vintergolfer kåres den spiller, der i turneringens løb, har opnået det højeste antal 
point, 1. pladsen = 4 point, 2. pladsen = 3 point, 3. pladsen = 2 point og 4. pladsen = 1 point. 
 

Vi glæder os til at se dig til vintergolf. 
 

Med golfhilsen 
Herredagen  
Dragør Golfklub  


