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Ændringer i retningslinjer
Ny aldersgrænse for juniorer
Nye retningslinjer fra PDGA gør at aldersgrænserne for Juniorer er ændret. Derfor tilbyder vi nu 
MJ1 istedet for MJ2. Det betyder at man kan spille Junior til og med det år man fylder 18.

Finaler
I alle turneringer på Danish Tour vil der i år kun blive spillet finaler for de 4 bedste i Open. Finalen 
vil bestå af 5 huller. Det er uændret fra sidste år for todagesturneringer, mens de 9-hullersfinale for 
alle rækker falder bort ved endagsturneringer. Til DM vil alle rækker dog spille finale (5 huller). 

Ny tilmeldingsprocedure
Efter sidste sæsons rekorddeltagelse til turneringerne på Danish Tour, har vi været nødt til at 
implementere nogle ændringer i forhold til tilmeldingen. For det første har vi prioriteret kun at 
afholde Danish Tour på 18-hullers baner, og for det andet har vi ændret tilmeldingsproceduren så 
det ikke længere bare er først til mølle. Det kommer helt sikkert ikke til at falde i alles smag, men vi 
har prøvet at lave et system, der tilgodeser så mange som muligt. Det gælder dog stadig om at 
være vågen når tilmeldingen åbner. Som noget nyt vil alle turneringer som udgangspunkt åbne for 
tilmelding 2 måneder før turneringen. Ændringer vil blive annonceret min. 2 uger inden. De første 7 
dage, vil et antal pladser være reserveret til de enkelte rækker. De pladser der ikke bliver brugt, vil 
efter 7 dage blive givet fri. I første omgang til spillere på ventelisten, hvis der er sådan en. At der 
ikke er reserveret pladser til AM Intermediate (MA2), skal man ikke hænge sig i. Da de reserverede 
pladser er de første der bliver brugt, er de resterende pladser kun åbne for MA2 spillere, indtil alle 
de reserverede pladser i en af de øvrige rækker er væk. Hyggerækken eksisterer stadig, men de 
øvrige rækker har fortrinsret. Dvs. at tilmeldinger i hyggerækken står på venteliste ind til 
registreringen lukker, og kun hvis der er ledige pladser får man plads.

Nyt Pointsystem
Det pointsystem vi har haft ind til nu, har været ret komplekst, og det har været svært at 
gennemskue, og praktisk taget umuligt for spillere selv at regne ud. Derfor har vi forsimplet det, så 
det ikke længere er afhængigt at antallet af deltagere. Der er point til de 20 bedste i hver række. 
Vinderen får 25, 2. pladsen 22 osv. ud fra nedenstående: 
 

25 - 22 - 20 - 18 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1  

Ny præmiefordeling
Sidste sæson viste at der var nogle uhensigtsmæssigheder i præmiefordelingen. F.eks kunne det 
ske at vinderen i MA2 fik mere end vinderen i Open ved samme antal deltagere. Det høje antal nye 
AM spillere gjorde også at præmiepuljerne i AM generelt var meget store. Det er ikke fremmende 
for sporten, og det har vi derfor valgt at gøre op med, bl.a. ved at flytte en lille del (15 % af det 
samlede gebyr) af præmierne fra AM Advanced og AM Intermediate til de øvrigere rækker, 
hovedsageligt Open. Vi har i de seneste år, fokuseret rigtigt meget på at få flere nye spillere. Nu er 
det tid til også at tilgodese de spillere, der gør en indsats for at blive gode, og give incitament til 
spillerne til at forbedre sig og rykke op i rækkerne. Derfor vil præmierne i AM Intermediate og 
Junior primært bestå af sponsor disc, evt. suppleret med gavekort til vinderen/top 3 (Vi arbejder 
hårdt på at få en sponsoraftale i stand for Danish Tour 2016)
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MPO MPM MPG FPO MJ1 MA1 MA2 Wild Cards Ikke reserveret

90 spillere 20 10 5 5 5 15 0 5 25
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Nedenstående eksempel er et tænkt eksempel på hvordan præmierne kan se ud.  
 
Nedenstående tabel viser fordelingen af præmier til en todagesturnering, hvor tilmeldingsgebyret 
er 200 kr. pr. spiller. 

* Som udgangspunkt udbetales ikke præmier i divisioner med under 4 spillere.
** De overførte præmier fordeles af turneringsarrangøren, dog fordeles som udgangspunkt minimum 50% til 
Open og maksimum 25% til hver af de øvrige Pro-rækker. 
*** Præmier i MJ1 vil ifølge præmietabellen ved 4 deltagere gå 100% til vinderen, men turneringsarrangøren 
kan vælge at fordele præmierne i MJ1 til flere spillere.
- Præmier i MA1 udbetales som gavekort.
- Præmier i MA2 og MJ1 udbetales som udgangspunkt som sponsordisc, evt. suppleret med gavekort til 
vinderen/top 3. Beløbene er udelukkende et udgangspunkt for fordelingen af de sponsordisc som 
turneringsarrangøren får stillet til rådighed til præmier. I overstående eksempel i MA2, kan vinderen f.eks. få 
3 disc (værdi ca. 100 kr. stk) og et gavekort på 150 kr., 2. pladsen 2 disc og et gavekort på 100kr., 3. pladsen 
2 disc og et gavekort på 60 kr., 4.- og 5. pladsen 2 disc og 6. pladsen 1 disc.
- Alle præmier er rundet op til nærmeste 10 kr.  

Division MPO MPM MPG FPO MA1 MA2 MJ1

Antal	Spillere 20 10 5 2 20 25 4

Præmier 2000	kr	(50%) 1000	kr	(50%) 500	kr	(50%) 0	kr	(0	%)	* 1400	kr	(35%) 1750	kr	(35%) 400	kr	(50%)

Overførte	
præmier** 750	kr	(56%) 350	kr	(25%) 150	kr	(11%) 150	kr	(11	%) -600	kr	(15%) -750	kr	(15%)

Præmiepulje	
Samlet 2750	kr 1350	kr 650	kr 150	kr 1400	kr 1750	kr 400	kr

1.	plads 970	kr 610	kr 390	kr 150	kr 490	kr 530 300***

2.	plads 550	kr 410	kr 260	kr 280	kr 350 100***

3.	plads 500	kr 340	kr 260	kr 300

4.	plads 420	kr 210	kr 230

5.	plads 330	kr 170	kr 200

6.	plads 160
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