
                                          
 

Skiveren Minigolf Centers turneringsregler: 
Gældende ved afholdelse af den lokale Harris Cup kvalifikationsturnering… 

 
1.  Kvalifikation: 

For at kvalificere sig til turneringen skal man senest lørdag den 26. august spille en omgang minigolf og efterfølgende aflevere sit score kort i 
Skiveren Minigolf Center udfyldt med navn og tlf.nr. til registrering. De 50 bedste af de afleverede score kort giver adgang til deltagelse 
i turneringen. I tilfælde af at flere spillere afleverer lige gode score kort, vil deltagerne blive valgt, så det først afleverede score kort 

vinder retten til deltagelse. 
De 50 bedste spillere kontaktes personligt med tilbudet om at deltage i kvalifikationsturneringen. 

 
2. Tidspunkt: 

Den lokale Harris Cup kvalifikationsturnering afholdes søndag den 27. august 2006 kl.10.00 
og er en færdighedskonkurrence, hvor laveste score over 36 huller bestemmer vinderne. Se punkt 4 nedenfor for nærmere information. 

Ved uafgjorte spil vil placeringen blive afgjort ved omkamp. 
 

3. Præmier: 
Alle præmier vil blive uddelt ved slutningen af turneringen baseret på, at deltageren med den laveste score får første pladsen. 

 
1. præmie - Rejse med ophold til Allentown, USA og deltagelse i Harris Cup 
2. præmie – Rejse med ophold til Allentown, USA og deltagelse i Harris Cup 

3. præmie – 2.000 kr. 
 

Vinderne af 1. og 2. præmien har følgende rejseplan. 
 

21. september:  Afgang Aalborg 
22. september: Allentown - fridag  
23. september:  Træning Allentown 

24. september: Harris Cup National Miniature Golf Tournement 
25. september:  Allentown - fridag 
26. september:  Afgang Allentown 
27. september: Ankomst Aalborg 

 
Præmierne kan ikke byttes eller overdrages, og i det tilfælde, at det ikke er muligt for vinderen selv at rejse til USA, gives præmien til 

spilleren med det næstbedste score kort. 
 

4. Spilleregler for lokal Harris Cup kvalifikationsturnering – søndag den 27.8.2006: 
 

a.  Der spilles to runder. Den første starter kl. 10.00. 
 Den anden runde starter kl. 12.00, og alle spillere starter ved 1. hul. 

b. Spillere skal spille i grupper på 2-4 spillere bestemt af Skiveren Minigolf Center. 
c.  Spillere må bruge egne pottere, men skal bruge golfbolde fra Skiveren Minigolf Center. 

d.  Max. seks slag pr. hul. 
e. Alle i gruppen skal slå sit første slag, før nogen slår videre. Spilleren med kuglen tættest på hullet slår videre først. 

f.  Når bolden hviler op ad bande, kampesten eller andet på banen, flyttes den, hvad der svarer til længden af hovedet på en kølle, væk fra 
genstanden uden strafslag. Bolde skal spilles fra en ru overflade, hvor den ikke triller. 

g. Ingen slag uden for banen. Ved slag ud af banen placeres bolden, hvor den løb ud, og man får ét strafslag. 
h. Flyder bolden i vandet, benyttes et net til at fange den med, og man får et strafslag. Bolden 
placeres på det sted, hvor den røg ud af banen. Man må ikke slå til en bold, der ligger i vandet. 

i. Når en bold rammes af en anden bold, lægges den tilbage, hvor den blev ramt. Ingen strafslag til nogle af spillerne. 
j. Spillere med usportslig, aggressiv eller anden forstyrrende adfærd forvises fra banen og diskvalificeres af Skiveren Minigolf Center. 

k. Andre problematiske situationer, der ikke står beskrevet her, behandles af Skiveren Minigolf Center, der tager den endelige beslutning. 
 
 

 


