
 
International Pairs i Danmark 2022 
International Pairs er verdens største parturnering for amatører og har over 100.000 
deltagere verden over. Målet med de danske turneringer er at finde frem til det par, der skal 
repræsentere Danmark i verdensfinalen. 
 

Turneringen  
Op til 56 golfklubber arrangerer en kvalifikationsturnering i samarbejde med International 
Pairs Denmark. En klub kan arrangere flere kvalifikationsturneringer. 
 
Kvalifikationsturneringer 
Vinderparret i hver kvalifikationsturnering kvalificerer sig til den danske finale på Great 
Northern. 
 
Skulle en spiller fra det vindende par blive forhindret i at spille Danmarks-finalen, kan den 
resterende spiller vælge en erstatningsspiller, som skal have deltaget i den samme 
kvalifikationsturnering. Dette bliver det nye par. 
Skulle begge spillere blive forhindret, skal golfklubben erstatte parret med et andet par, der 
deltog i samme kvalifikationsturnering. 
Der bør ikke ske yderligere ændringer under dette års turnering. 
 
Danmarksfinalen 
Det kvalificerede par arrangerer og bekoster selv transport til finalen, som spilles på Great 
Northern den 6. september 2022. 
Velkomst, let morgenmad, greenfee, frokost og præmiebord er inkluderet. 
Vinderparret bliver danske mestre og repræsenterer Danmark i verdensfinalen. 
 
Verdensfinalen 
Vores Danmarksmestre arrangerer og bekoster selv transport til og fra aktuel lufthavn. 
Verdensfinalen spilles 14.-18. november 2022 på La Cala Resort i det sydlige Spanien. 

• Flyvning t/r fra Billund/København til Spanien 

• Overnatning 4 nætter inklusive morgenmad - baseret på 2 personer, der deler 
værelse 

• Opvarmningsrunde, turneringsrunde 1 og turneringsrunde 2. 

• Middag og officielle arrangementer med cocktails, underholdning og udvalgte 
drikkevarer 

• Frokost efter golf på klubben 

• 1 turneringsgolftrøje pr. person 

• Velkomstgave 

• Rangebolde før runderne 

• Trolley 3 runder 
 



De fleste omkostninger er således dækket af International Pairs, men følgende gælder: 
a) Spillerne er ansvarlige for deres egne rejseforsikringer samt nødvendige rejsedokumenter 
såsom pas og visa. 
b) Spillerne er også ansvarlige for deres egne omkostninger med hensyn til eventuelle Covid-
testkrav og/eller eventuelle karantæneprotokoller etableret af regeringerne i de relevante 
lande. 
c) Hvis en spiller ikke er i stand til at rejse på grund af upassende dokumenter, skal det par 
trække sig og vil blive erstattet. 

 
Generelle turneringsbetingelser 
 

Deltagelse 
Et par består af to spillere. Spillerne skal være aktive medlemmer af en golfklub. 
 
Alder 
Spillerne skal være fyldt 18 år senest den 6. september 2022 for at kunne deltage. 
 
Handicap 
Handicapgrænsen er 54, men det højeste handicap, som kan tilgoderegnes, er 36 (gælder 
både kvinder og mænd) 
 
Klasse 
Der er kun én klasse. 
 
Teesteder 
Damer spiller fra standard tee til damer og herrer fra standard tee til herrer. 
I kvalifikationsturneringerne kan den arrangerende klub vælge at have andre regler. 
 
Andet 
En spiller kan deltage i flere kvalifikationsturneringer. 
 
Spilleform 
Spilleformen er Fourball (populært: Fourball Bestball), Stableford. 18 huller. 
I Fourball spiller hver spiller med sin egen bold. Points på hullet er den højeste af partnernes 
points på det hul. 
Det er tilladt at give hinanden råd. 
 
Handicapreducering og spillehandicap 
Hver spiller multiplicerer deres handicap med 0,85. 
Afrundes til nærmeste heltal. 
 
Afgørelse ved lige resultat 
I tilfælde af lige resultater afgøres placeringerne således:  
Højeste antal points på sidste 9 - 6 - 3 - 1 huller.  
Ved Shotgunstart højeste antal points på hullerne 10-18, 13-18, 16-18 og sidst hul 18. 
Hvis stadig lige: lodtrækning. 



Tilmelding og afbud 
 
Tilmelding 
Tilmelding sker via Golfbox. 
Tilmeldingsfristen bestemmes af hver enkelt turneringledelse. 
Turneringsgebyr er 200 DKK per person. 
Ved afbud (Afbud og udeblivelse) efter tilmeldingsperiodens udløb opkræves 
tilmeldingsgebyret. 
 
Sen tilmelding 
Turneringsledelsen afgør, om eftertilmelding accepteres eller ej. 
 
Overregistrering 
Tiden for tilmelding gælder som udtagelsesprincip, hvis flere par, end der er pladser til i 
turneringen, skulle være tilmeldt. 
 

Andre forhold 

 
Præmieoverrækkelse 
Præmier vil blive uddelt hurtigst muligt efter, at turneringen er afgjort.  
Præmier, der ikke afhentes af parret eller en repræsentant for parret ved 
præmieoverrækkelsen, går til det næste par. 
 
Aflevering af scorekort 
Når en person fra et par har afleveret deres scorekort til turneringsledelsen og forladt 
pladsen for aflevering, er runden afsluttet. 
 
Golf Gamebook (gælder kun landsfinalen) 
På Danmarks-finalen benytter vi Golf Gamebook til at føre scoren. 
Alle deltagere skal derfor være registreret på Golf Gamebook, og under turneringen skal 
mindst én af de 4 spillere i bolden være logget ind på Golf Gamebook på sin mobiltelefon, og 
føre scoren for begge par. 
Begge par ”godkender” slutresultatet og afslutter runden i app’en, hvorefter resultaterne 
bliver synlige for turneringsledelsen. 
 
Resultater - turneringen er officielt afsluttet 
Når slutresultatet er offentliggjort af turneringsledelsen, er turneringen slut. 

 
Golfbil 
Spillere har lov til at benytte en golfbil eller andre transportmidler, med mindre lokale regler 
angiver andet. 
 
Turneringsledelse 
Turneringsledelsen for en International Pairs turnering vil altid være den aktuelle golfklubs 
repræsentant/-er. 
Disse turneringsbetingelser er gældende, men hvor de ikke er dækkende, er det klubbens 
turneringsbetingelser, som er gældende. 


