
Danske Gentleman-mesterskaber for hold  

Efterår 2020 

Indbydelse 

På vegne af Dansk Minigolf Union indbyder Turneringsudvalget hermed til de danske gentleman-

mesterskaber for hold, efterår 2020. Gentleman-mesterskaberne er baseret på det meget 

succesfulde Corona-mesterskab og vil efter planen blive afviklet med ét mesterskab om foråret og 

ét om efteråret. 

Turneringen er ikke ment som en seriøs konkurrence, på lige fod med de traditionelle Danske 

Mesterskaber i minigolf. Den er i stedet ment som en sjov aktivitetsskaber, hvor vi kan spille 

sammen – hver for sig.  

Turneringsform 

Der er tale om en landsdækkende holdturnering for 3-mandshold over 3 afdelinger i rækkerne A, B 

og C. Hver afdelingen løber over én uge, hvor holdene skal spille 2 til 3 runder på deres eget 

anlæg. Deltagere på holdene skal være medlem af en dansk klub og holdene må kun bestå af 

spillere fra klubben.  

Klubberne tilmelder/indplacerer selv sine hold i de respektive rækker.  

• A-række (Meget øvet) 

• B-række (Øvet) 

• C-række (Begynder til lettere øvet) 

Husk ved tilmelding at tage højde for, at der spilles på hjemmebane og med en vægtning af 

anlæggende, det betyder f.eks. at en runde 24 på Gladsaxes eternit baner er tilsvarende en runde 

43 på Kertemindes MOS baner. Vurdere TU at et hold er tilmeldt i en forkert række, kan de flytte 

holdet. Det er tilladt at tilmelde lige så mange hold man ønsker. 

Klubbens hold skal spille enten 2 eller 3 runder pr. afdeling på eget anlæg. Klubber uden anlæg kan 

anmod naboklubber om adgang til at benytte deres anlæg til afvikling af sine runder. Resultatet 

baseres på et gennemsnit af runderne og der gøres ikke forskel på hold med forskellige antal 

spillede runder. 

For at ligestille de forskellige anlæg og anlægstyper opereres der med et rating-/handicap-system, 

som ligestiller anlæggene i videst muligt omfang. Vægtningen udsendes inden turneringsstart, 

sammen med en spilleseddel til resultatindsendelse. 

Efter hver afdeling får holdene tildelt point, baseret på deres resultat i afdelingen.  

Pointsystem (nr. 1 pr. afdeling tildeles 50 point / nr. 2 = 48 point osv.)  

Ved resultatlighed deles pointen mellem holdene. 

Der er her tale om en gentlemanturnering, hvor holdene er sine egne dommere! 

På MOS-baner spilles der efter anlæggets regelsæt. 

  



Indrapportering 

Når holdet har færdigspillet sine runder, indrapporteres alle rundescorer for alle 3 spillers til 

tu@minigolf.dk. Mangelfuld indrapportering eller ingen indrapportering medfører at holdet 

tildeles 0 point for den pågældende runde. 

Der udsendes inden turneringsstart en spilleseddel som skal anvendes til indrapportering, i 

spillesedlen skal man udfylde hvide felter, hvorefter ens score beregnes. Runderesultater 

tilsvarende anlæggets vægtning vil resultere i en score på 100,00 efter beregningen. 

Kan man ikke anvende det medsendte dokument, eller opstår der andre problemer med 

indrapporteringen skal der tages kontakt til tu@minigolf.dk.  

Spilletidspunkter 

• Afdeling 1 – uge 34 

• Afdeling 2 – uge 36 

• Afdeling 3 – uge 38 

Afdelingsresultaterne skal være TU i hænde senest kl. 22:00 søndag i den pågældende uge for at 

være gyldige. Den samlede stilling sendes ud den efterfølgende uge. 

Deltagergebyr 

Pris pr. hold = kr. 0. 

Tilmeldingsfrist 

Søndag d. 16. August, kl. 22:00 på mail til tu@minigolf.dk 

 

Med venlig hilsen 

Turneringsudvalget 
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