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Regler for spil med Morgenfruerne 
 
Tidsbestilling 
Morgenfruerne har fortrinsret til tider mandag morgen mellem 8:30 og 9:37. 
Generelt bør man tilmelde sig i GolfBox i god tid i det nævnte tidsrum, helst senest torsdag. Det er muligt 
at reservere tid 14 dage før spilledagen. 
 
Start 
Man bekræfter fremmøde i GolfBox, udskriver scorekort og afleverer det til bestyrelsen mandag morgen 
senest kl 8:00. Derefter sættes der hold ved lodtrækning blandt afleverede scorekort. 
Kl 8:15 mødes alle med klargjort ”bag” til kortvarig samling. Der gives informationer vedr. dagens spil og 
holdsammensætning med angivelse af starthuller og rækkefølge for start.  
Derefter begiver man sig hurtigt afsted. Man slår ud så hurtigt, det er muligt under hensyntagen til andre 
spillere på bane. Man skal således ikke vente til 8:30 eller 8:37, hvis banen er ledig før. 
 
Spil 
Spillet gennemføres i henhold til De officielle Golfregler og Værløse Golfklubs regler.  
Spillere, som starter på bag 9, skal være opmærksomme på, at sidste bold skal nå forbi hul 1 til den oplyste 
tid, dvs. inden andre spillere har tid på hul 1. Hvis det skulle ske, at sidste bold ikke kan nå at spille hul 18, 
skal det springes over og spilles efter de øvrige huller på vej ind. Støder man på spillere på bag 9, som er 
startet tidligt på morgenen, har de fortrinsret og har ret til at blive lukket igennem. 
 
Løbende turnering 
Morgenfruerne inddeles i 3 lige store rækker, række A, B og C efter golfhandicap ved sæsonstart. 
Hen over sommeren spilles en løbende stableford turnering i henhold til Turneringsplanen. Resultatet 
baseres på de seks bedste runder for hver spiller.  
Efter hver runde underskrives scorekort af spiller og markør, og de underskrevne scorekort afleveres til den 
i bestyrelsen, som er ansvarlig for registrering.  
Resultaterne registreres løbende på Morgenfruernes hjemmeside og ved afslutningen af sæsonen 
beregnes summen af de 6 bedste runder for hver spiller.  
Der er præmier til første-, anden- og tredjeplads i hver række. Præmier uddeles ved sæsonafslutningen. 
 
Andre turneringer 
Hen over sæsonen arrangeres dagsturneringer med forskellige spilleformer. Regler præciseres ved start på 
spilledagen. Præmier uddeles ved samlingen bagefter. 
 
Resultater 
Vinderen udpeges på baggrund af højeste score på runden. Ved pointlighed afgøres placeringsrækkefølgen 
efter højeste score på de sidste 9 huller, derefter de sidste 6 huller og endelig de sidste 3 huller. Ved 
fortsat lighed afgøres placeringen ved lodtrækning. 
 
Birdies 
Birdies honoreres med en morgenfruebold, som tildeles på spilledagen. 
 
Handicapregulering 
Bestyrelsen henstiller til, at man følger de officielle regler for handicapregulering og indberetter alle 
tællende runder i GolfBox, således at man til enhver tid har et retvisende handicap. 


