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Vikingernes regelsæt fra sæson 2022-23 

1. Hvem kan blive medlem 

1.1. Alle mandlige seniorer i CGC Golf Club. 

 

2. Spillet 

2.1. Vi spiller til den green der er åben, d.v.s. at vi prioriterer sommergreens. 

2.2. Vi spiller slagspil i én række, både på ordinære spilledage og til de 3 majors. 

2.3. Du kan maksimalt score (hullets par x 2) + 1 

2.3.1. Par 3, maksimalt 7 slag 

2.3.2. Par 4, maksimalt 9 slag 

2.3.3. Par 5, maksimalt 11 slag 

2.4. Du må ikke gå tilbage og slå en ny bold, slå en provisorisk med det samme. 

2.5. Du må lede maksimalt 2 minutter efter din bold. 

2.6. Du må rense bolden og lægge op indenfor et scorekort overalt på banen, også på green, dog ikke 

nærmere hullet. Undtaget er out of bounds og ved rød pæl med grøn top (spilleforbud) 

2.7. Du skal droppe fra knæhøjde og der må puttes med flag i hullet 

2.8. På vintergreens er bolden givet indenfor en standard putters længde (ca. 90 cm) af hullet.  

Det næste put er derfor givet, så du lægger et slag til din score. Gælder altid.  

I tilfælde at bolden hopper op af hullet igen, er den ikke i hul. 

2.9. Spiller i en 4 bold, skal der spilles high-low, spiller i en 3 bold, skal spilles en amerikaner eller 

tilsvarende. Hvad der spilles om, aftaler man i boden, taber til vinder. 

2.10. Der skal være mindst 6 aktive vikinger fremmødt, før at en runde kan tælle i den samlede 

           stilling. 

 

3. Efter runden 

3.1. Vi mødes ved jættestuens langbord. 

3.2. Matchfee 20,- kr. lægges på bordet ved paladinen, inden man sætter sig på en stol. 

3.3. Når alle vikinger er ankommet og scores er registreret, hyldes den viking med højeste score. 

3.3.1.  Denne viking iføres forklædet, får overrakt en flaske vin fra vores sponsor, OWO Vine og 

foreviges på et fotografi. 

3.3.2.  Denne viking vil nu modtage bestillinger til baren, fra de tilstedeværende vikinger, hvorefter 

denne viking vil servere bestillingerne, samt sidenhen indsamle betalingen herfor.  

3.3.3.  Skulle det utænkelige ske, at paladinen er den selv samme viking som har den højeste score, 

udføres serveringstjansen, af den viking med den næsthøjeste score. Denne iføres det grønne 

forklæde og modtager vin ’præmien’. 

3.4. Paladinen afgør holdkonkurrencen og konstaterer hvor mange der skal dele bar regningen.  

Der skal være flere til at betale, end til at slippe for at betale. 

Hvis der f.eks. kun er 2 hold, med lige mange eller færre i nr. 2, yder paladinen et tilskud fra kassen 

således, at regningen pr. tabende viking ikke overstiger 50,- 

3.5. Vinderne i den individuelle konkurrence skal du kåres. 

3.5.1. De indkomne matchfee penge fordeles med 10, 20, 30 ,40 % til plads nr. 4, 3, 2, 1 

3.5.1.1. I tilfælde af lige netto score, er det laveste hcp der tager pladsen 

3.5.1.2. Er den stadigvæk lige, kigger vi på bag 9, bag 6, bag 3, sidste hul 

3.5.1.3. Desuden tildeles der point til top 10. 10 point til nr. 1, derefter aftagende 

                  med 1 point til nr. 2 o.s.v. 
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3.6. Paladinen lukker pengekassen i og der kan ikke længere uddeles bøder. 

3.7. Den officielle del er afsluttet. Tak for i dag 

 

4. Handicap regulering 

4.1. Vi spiller med sommerhandicap fra dag ét. 

4.2. Handicap reguleres ned med det antal slag, man er gået bedre end hcp.  

4.3. I det man passérer 0, reguleres kun med ét halvt slag, pr. slag man er gået bedre end hcp. 

4.4. Der føres separat sommer og vinter handicap. 

4.5. Sommer hcp kan aldrig blive lavere end vinter hcp. 

4.5.1.  På sommergreens: Når sommer hcp reguleres, reguleres vinter hcp ned til minimum det 

samme som sommer hcp. 

4.5.2.  På vintergreens: Når vinter hcp reguleres ned, reguleres sommer hcp ikke. 

4.5.3.  Den viking der der havde den højeste score på dagen, får et slag tilbage. Hvis dette slag er 

’vundet’ på vintergreens, og vinter hcp derfor overstiger sommer hcp, reguleres sommer hcp 

med op. 

4.6. Hvis du ikke selv har spillet dig ned i en kalendermåned (hverken sommer eller vintergreens), 

tvangsreguleres der efter ovenstående regler.  

4.7. Alle op og nedskrivninger takseres med en bod jf. afsnit 5 
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5. Betalinger 

Kontingent 150,- 

Handicap regulering 10,- 

Tvangsnedskrivning 10,- 

Bøder Brok 10,- 

Brud på regler 10,- 

Damepjat 10,- 

Forslag 10,- 

Sidde før matchfee betalt 10,- 

Skyde efter Paladin/viking 10,- 

Uhøvisk tale til Paladin/viking 10,- 

Forlade match, ej sygdom 50,- 

Komme for sent, bolde er kastet 20.- 

Nøl i klubhuset 10,- 

Andet Købe plads i bold 20,- 

Købe 4 bold 200,- 

 

Konto:  7681-2795920 

Mobilepay: 99 55 44 24 

 

6. Årets viking 

6.1. Årets viking er den spiller, som har vundet flest penge i sæsonen.  

6.2. I tilfælde af, at 2 står lige, er det den med flest optjente point. 

 


