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Emne: Info vedr. vinterbane/vintergreens

 

 

 

Vintergreen i forhold til vinterbane.  

 

 

En del har spurgt til forskellen på vinterbane og vintergreen, så her kommer lige 

lidt forklaring på dette. 

 

Vinterbanen betyder at der lukkes for at spille på alle 3 baner (sløjfer), og 

istedet spilles på en 18 huls bane. 

Vinterbanen starter den 1. november og her vil der spilles Skoven og Sletten, 

så Ådalen er de første 9 huller, som er lukket. Herefter vil det gå på skift, 

hvilken baner som spilles. Info omkring hvilke bane som spilles, vil altid findes 

på tavlen i rundkørslen, samt tavlen på klubhuset ved slettens hul 9 ydermere 

vil der være lukket-skilt, ved 1. tee på den lukkede bane.  

 

Vintergreen kan forekomme både før og efter at vinterbanen er indført. I 

skrivende stund har vi lige spillet til vintergreens her til morgen, da der var frost 
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og rim på greens.  

Når der spilles til Vintergreens, placeres et orange flag på 1. tee, med teksten 

"bemærk der spilles til vintergreens"  Det betyder at selv om der står et flag i 

hullet på sommergreens, skal der spilles til vintergreens. 

Hvis det bliver tøvejr og sommergreens bliver frostfri i løbet af dagen, vil disse 

blive åbnet. Dette tilkendegives ved, at de orange flag fjernes fra teestederne, 

og at en golfbil kører rundt på banen med et blåt flag. Når spillerne tydeligt har 

bemærket flaget, kan de selv afgøre, om de vil spille de resterende huller til 

sommergreens. 

 

I forhold til Vinterbanen betyder dette at vi sagtens kan spille til sommergreens, 

selv om der spilles på vinterbanen. 

 

Se meget mere heromkring på dette link http://www.bggc.dk/wp-

content/uploads/2016/10/medlemsnyt-2016-02.pdf side 8, her kan der også 

læses omkring hcp. regulering osv.  
 

 

 

Årsrevision af handicap 2017  

 

 

 

Ved årsskiftet gennemføres som sædvanligt den årlige handicaprevision for alle 

golfspillere i handicapgruppe 1-5. I forbindelse med implementering af EGA 

Handicapsystemet 2016-19 er indført nye beregningsmetoder. 
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Udregningerne, som er meget komplicerede, foretages automatisk via 

anvendelse af Golfbox. Et lille eksempel til forklaring af den kommende 

revision. 

 

"En spillers tællende scores for året omregnes til det handicapinterval spilleren 

med størst statistisk sandsynlighed skulle ligge indenfor, for at have produceret 

sådanne scores. Hvis spillerens nuværende handicap ligger uden for dette 

interval, justeres handicappet imod intervallet. 

F.eks.: En spiller i handicap 15,3 ved årsskiftet har i 2016 afleveret 10 tællende 

scores med antal stableford points mellem 21 og 29. Disse omregnes af 

systemet til et handicapinterval på mellem 17,0 og 21,2. Da spillerens handicap 

ligger under den nederste grænse justeres spilleren 2 slag op til handicap 17,3" 

 

Skulle man have ønske om at fordybe sig i en endnu mere detaljeret forklaring 

af handicaprevisionen, kan en sådan kan findes 

her: http://www.danskgolfunion.dk/media/650405/hr%20forklaret.pdf 

 

Handicaprevisionen gennemføres primo 2017. Husk derfor inden udgangen af 

2016 at have kontrolleret om du skulle have indberettede men ikke godkendte 

scores stående i Golfbox. I så fald, kontakt den markør du har bedt om at 

godkende din score, og bed vedkommende om at godkende den indberettede 

score. Husk – jo flere indberettede og godkendte scores der er for en sæson, jo 

rigtige handicap har du i forbindelse med næste sæsonstart. 

 

På vegne af BGK ORH/ 

 

Kim Meyer   
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