
 

VEJLEDNING TIL TURNERINGSLEDELSE  

Vi hjælpes ad, således at alle i Quicke Quinder arrangerer en turnering i løbet af sæsonen.  

Turneringsledelsen ved QQ-bestyrelse arrangerer og afholder åbningsmatch og afslutningsmatch. I 
kan se på ”Turneringsoversigt”, hvilke turneringer, der har brug for jeres hjælp til 
turneringsledelse.  

Det mest almindelige er at være 2-3 personer om at arrangere og afholde en turnering.  

QQ-bestyrelsen hjælper gerne med at finde flere til at stå̊ for turneringen, og svarer gerne på 
tvivlsspørgsmål undervejs.  

Sådan gør I:  
I god tid:  

1. Tag kontakt til QQ-bestyrelsen og bliv skrevet på en dato.  
2. Tal med QQ bestyrelsens sponsoransvarlige så̊ vi kan afklare, om der er sponsorer til 

turneringen. Måske har QQ-bestyrelsen allerede skaffet en sponsor eller I har selv fundet 
en. Vores lave kontingent skyldes, at vi har sponsorer på mange turneringer, men det er 
ikke et krav. Hvis der ikke kan skaffes en sponsor, vil QQ-bestyrelsen sørge for 
gavekort/præmier.  

3. Onsdagen før det er jeres tur:  
Har I brug for målebånd, flag, markeringsstandere mm., så tag fat i en fra QQ-bestyrelsen 
så hjælper vi med at fremfinde effekterne.  
HUSK tættest på hul X på green og Birdies skrives på scorekortes ekstra side og afleveres til 
jer med navn, præstation og evt. mål.  

Før turneringen:  

1. Planlæg turneringsbestemmelser   
2. Hent sponsorpræmier hvis I har aftalt med QQ-bestyrelsen, at I selv har skaffet sponsor.  
3. Køb klappepræmier, hvis I selv står for det.  
4. Print turneringsbestemmelser.  

 



 
 

På turneringsdagen  

1. Senest kl. 12.45: 
Læg turneringsbestemmelser og flag mm. klar på bordet i golfklubbens hall. (Eller aflever 
det hele på klubbens kontor dagen før).  

2. Efter turneringen: 
De dage, der spilles 18 huller, vil QQ-bestyrelsen tage sig af registrering af scorekort i 
Golfbox, som betyder, at vindere automatisk findes og handicap reguleres. 
Turneringsledelsen får oplysninger om dagens vindere fra QQ-bestyrelsen og sørger 
herefter selv for uddeling af præmier, herunder lodtrækning om klappepræmier.  

Når vi spiller 15 huller (i starten og slutningen af sæsonen), er det turneringsledelsens 
opgave at sortere scorekort, kontrollere dem og finde ud af, hvem der er dagens vindere. 
Husk at sige til deltagere, at hvis de vil handicapreguleres disse dage, skal de selv sørge for 
at få scorekortet med hjem efter matchen og selv sørge for indtastning sammen med 
markør.  

3. Senest kl. 21: 
Uddel præmier og præsenter jeres sponsor. Sponsor er velkommen til 5 minutters taletid 
og til uden beregning (efter aftale med QQ-bestyrelsen) at deltage i spisningen og dertil få 
1 øl/vand/vin. Sponsor har mulighed for evt. at medbringe 1 gæst.  

Ved præmieoverrækkelsen nævner I først, hvor mange spillere i hver række, der i alt har 
været med i dagens match.  
Når I overrækker præmierne, nævner I den enkelte vinders placering, handicap, Stable 
Ford point og navn. Dagens præmiemodtagere skal være til stede ved 
præmieoverrækkelsen. Ellers går præmien videre. Derfor er det en fordel at begynde med 
præmie til den bedst placerede i en række.  

Her lidt uddybende information:  

Mere om præmier  

Der er præmier til de bedste i række A, B og C og klappepræmier til de heldige uanset række. 
Hvis I har valgt det og har præmier nok, er der også̊ præmier til sitegames som fx længste drive.  

Dalsten Tandlægecenter er fast sponsor på hul 4, og FindYourHome er fast sponsor på hul 8, hvor 
der er en præmie til den spiller, der er nærmest flaget på green indenfor 8 meter.  

Susanne Rørly fast sponsor af birdiebolde til de spillere, der har lavet Birdie.  



 
 

Til vinderne i række A, B og C:  

Som minimum gives følgende præmier:  

Ved op til 5 spillere i en række: Der er en 1. præmie 
Ved 6-10 spillere i en række: Der er en 1. og en 2. præmie 
Ved 11-15 spillere i en række: Der er en 1., 2. og 3. præmie 
Ved 16 spillere eller flere i rækken: Der er en 1., 2., 3. og 4. præmie 

 
Bemærk, at de spillere, som ikke har indgivet scorekort efter turneringen, ikke tæller med ved 
beregningen af antallet af præmier.  

I må gerne give flere præmier, hvis I har sponsor på og der er præmier nok til at gøre det. Hvis I 
ikke har sponsor, sørger QQ for følgende: 
1. præmie: Gavekort på 250 kr. til Proshoppen eller Restauranten 
2. præmie: Gavekort på 150 kr. til Proshoppen eller Restauranten  
3. præmie: Gavekort på 100 kr. til Proshoppen eller Restauranten  
4. præmie: 1 flaske vin eller 3 golfbolde.  

Hvis I ikke selv har sponsorer til klappepræmier, kan I få 6 præmier i form af vin og/eller pakker 
med golfbolde eller I kan disponere over 300 kr. til klappepræmier, som I selv indkøber. Aftal dette 
med QQ-bestyrelsen inden turneringen.  

Proshoppen giver 10% rabat ved køb af klappepræmier.  

Rækker:  

Vi spiller i følgende rækker:  
A-rækken: Op til handicap 20,3 
B-rækken: Handicap 20,4 til 25,6 
C-rækken: Handicap 25,7 – 54,0  

Spilletidspunkter:  

Starttider i QQ ś onsdagsmatch er i tidsrummet kl. 13.30 – 16.30.  
Tider fra kl. 15.00 er primært reserveret de af jer der kommer fra arbejde.  

Alle spiller 18 huller (bortset fra i starten og slutningen af sæsonen, hvor vi kun spiller 15 huller) 
 
 



 
 

Mere om scores:  

Vi indberetter scores i Golfbox, så̊ der handicapreguleres i alle 18-hullers turneringer.  

De første og sidste matcher i sæsonen løber over 15 huller, og her indberetter vi ikke (men spillere 
kan få kortet udleveret og selv sørge for det sammen med markøren).  

Alle tilmeldte spillere handicapreguleres. Hvis en spiller ikke indleverer scorekort efter endt spil, 
registreres spilleren som ”no return”.  

Mere om turneringsbestemmelser  

I bestemmer selv hvilke turneringsbestemmelser I vil have for jeres turnering. 
Find gerne på sjove og anderledes turneringsbestemmelser, men sørg for at I samtidig sikrer en 
kvik afvikling af spillet, så̊ vi alle kan nå̊ ind til præmieoverrækkelsen. Tænk over at slagspil, spil fra 
herre tee og tælling af puts forlænger spilletiden.  

Mere om korrekt udfyldt scorekort:  

Et scorekort med mangelfuld eller forkert information bliver erklæret for ikke-tællende i QQ- 
turneringen.  

Det er en betingelse, at navn, medlemsnummer, handicap, spillerække, dato, starttid, antal slag, 
og spilleresultater er udfyldt korrekt og læseligt, samt at scorekort er underskrevet af spiller og 
markør.  

Både spiller og markør skal være tilmeldt dagens turnering. 
Nærmest flaget på green, længste drive og Birdies skal være markeret på scorekortet.  

Det er spillerens eget ansvar (ikke markørens), at scorekortet er korrekt udfyldt. I tilfælde af at 
turneringsledelsen ser sig nødt til at diskvalificere en spiller på grund af mangelfuldt eller forkert 
udfyldt scorekort, bør turneringsledelsen give spilleren besked herom inden 
præmieoverrækkelsen.  

Vi glæder os til jeres turnering!  

 


