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Fra: Breinholtgård golfklub
Sendt: 13. februar 2017 15:32
Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev

 

 

Vinter 4-kølleturnering 2017. 

I anledning af at Proshoppen og Restauranten er på plads og klar til sæsonen 

2017, har vi lavet en lille 4-kølle turnering. 

 

Turneringens sponsor er Proshoppen - BGK. 

 

Turneringen er en åben, single, stableford 4-kølle turnering. 

Der spilles 1 runde over 9 huller søndag den 26. februar 2017 kl. 10:00 på 

Skoven. 

Efter spillet serverer Restauranten en lun ret. 

Turneringsfee incl. den lune ret og 1 genstand: 100 kr. 

Betaling via netbank (bankoverførsel) til 

Nykredit Bank, reg. nr. 8117, kontonr. 3238975. 

I feltet "Meddelelse til modtager" skal der skrives VT + Medlemsnr. + så meget 

af navnet som der er plads til således, at vi kan se, hvem der har indbetalt 

turneringsfee til Vinter 4-køll turnering 2017. 
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Betaling skal ske inden tilmeldingsfristens udløb. 

 

Hvis vejret eller banen ikke tillader spil, afholdes i stedet et bankospil. 

 

Tilmelding påbegyndes onsdag den 3. februar 2017 kl. 12:00. 

Tilmelding senest fredag den 24. februar 2017 kl. 13:00. 

 

Tilmelding skal ske: 

På Golfbox eller 

På tilmeldingslisten på opslagstavlen. 

 

Turneringen har venteliste prioriteret efter "Først til mølle"-princippet. 

 

I forbindelse med "Først til mølle" princippet anvendes lodtrækning blandt dem, 

der er tilmeldt 

samme dag. 

 

Alle spiller Stableford med 3/4 spillehandicap, dog tildeles max 46 slag. 

 

Der må kun medbringes 4 jern/køller hvoraf den ene skal være en putter. 

 

Der spilles i 3 rækker 

Juniorrække 

Alle øvrige opdeles i 2 lige store rækker 

A-række 

B-række 

 

Alle damer skal spille fra tee 46 / Rød og alle herrer skal spille fra tee 57 / Gul 

Ved lige score afgøres placeringer efter sidste 6, sidste 3, sidste hul og 

lodtrækning. 

Der er præmier til de bedste i hver række samt til ”Nærmest flaget” 

 

Scorekort afhentes ved skranken i Lobbyen inden kl. 09:40 
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Kl. 09:40 Info ved Puttegreen. 

Kl. 10:00 Gunstart. 

 

Præmieoverrækkelsen foregår ca. 1 time efter aflevering af det sidste 

scorekort. 

 

Ovenstående betingelser og praktiske oplysninger gælder forud for BGK's 

generelle betingelser for turneringer og matcher. 

 

Turneringsledelse: Frank Atkinson, Niels Erik Jensen (3027 0759) 

turnering.bgk@gmail.com 

 

Ny lokalregel fra 2017 af Kim Meyer – 13. februar 2017  

 

 

Reglen vedrører: 

Bold på green flyttet uforsætligt. 

Fra den 1/1 2017 er en ny lokal regel blevet indføjet i Breinholtgård Golf Klub 

lokale regler. USGA og R&A har offentliggjort en ny Lokal Regel som de 

professionelle tours, klubber og/eller komitéer kan tage i brug fra den 1/1 2017. 

 

R&A udtaler: “I de sidste mange år, som en del af R&A og USGA’s 

regelmoderniserings initiativ, har vi overvejet straffen for en bold, der 

uforsætligt flyttes på greenen. Begge instanser er enige om, at det var 

nødvendigt at få ændret reglerne, og besluttede, at det i dette særlige tilfælde 

var vigtigt at handle nu, gennem en Lokal Regel, i stedet for at vente på det 

næste samlede sæt af revisioner af golfreglerne.” (Kommentar: Det sker først 

og kommer først til udtryk i Golfreglerne fra og med 2020.) 

 

Den lokale regel har følgende ordlyd: 

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således: 

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller 

boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans 

modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller 

boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 
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og 20-1. Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller 

boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig. 

 

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af 

vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, 

skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et 

boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal 

genplaceres. 

 

DGU har som R&A, USGA og alle større internationale tours valgt at inkludere 

den nye Lokale Regel i alle DGU turneringer fra 2017. DGU anbefaler ligeledes 

alle danske klubber at inkludere den nye regel i deres Lokale Regler for 2017, 

således reglerne 18-2, 18-3 og 20-1 modificeres for alt spil på banen.   
 

  

 

DGU meddeler desuden, at indføres den Lokale 

Regel i klubbens Lokale Regler, som DGU har 

godkendt i 2016, kan dette gøres uden yderligere 

godkendelse fra DGU, og de udvidede Lokale 

Regler vil således stadig være godkendt af DGU 

(såfremt der ikke er foretaget yderligere 

ændringer).  

 

 

USGA har desuden fremstillet en YouTube video, som meget fint illustrerer, 

hvorledes regelmodifikationerne skal forstås. Thomas Pagel fra USGA Rules 

taler meget hurtigt, men når han når frem til at vise regelsituationerne, forstås 

reglerne nemt uden ord. Se USGA’s regelvideo. 

 

På vegne af Ordens-, Regel- og Handicapudvalget 

Kim Meyer 

 

   
 



HVORNÅR DEN IKKE GÆLDER  | Eksempler	på	hvornår	den	Lokale	Regel	ikke	gælder	

HVIS:	 En	spiller	uforsætligt	flytter	sin		bold	som	ligger		 SÅ:	 Et	straffeslag,	og	bolden	skal	genplaceres.	
	 through	the	green	(fairway,	rough,	etc.)…	 	 	

HVIS:	 En	spiller	forsætligt	flytter	sin		bold	på	green	 SÅ:	 Et	straffeslag,	og	bolden	skal	genplaceres.	
	 uden	først	at	markere	dens	position…	 	 	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HVIS:		En	spiller	uforsætligt	

ved	et	prøvesving,	
adressering	mm.,	
forårsager	at	bolden	
flytter	sig…	

	
HVIS:		En	spiller	uforsætligt	

taber	sin	bold	som	
rammer	og	flytter	
markeringsmærket...	

	
	
HVIS:		En	spiller	uforsætligt	

taber	sit	markerings-
mærke	som	rammer	
og	flytter	bolden...	

	
	

HVIS:		En	spiller	uforsætligt	
kommer	til	at	sparke	
til	og	flytte	sin	bold...	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

	

	

	

	

	

	

SÅ:	 Ingen	straf,	og	bolden	
skal	genplaceres.	

	
	
	
	

SÅ:	 Ingen	straf,	og	
markeringsmærket	
skal	genplaceres.	

	
	
	

SÅ:	 Ingen	straf,	og	bolden	
skal	genplaceres.	

	
	
	
	

SÅ:	 Ingen	straf,	og	bolden	
skal	genplaceres.	

	

Hvordan det fungerer: Følgende er eksempler hvor den Lokale regel vil træde i kraft	

LOKAL	REGEL:	BOLD	PÅ	GREEN	FLYTTET	
UFORSÆTLIGT	

Hvad det betyder: Komitéen	for	en	turnering	eller	golfklub	har	nu	mulighedenfor	at	indføre	en	Lokal	
Regel	som	fjerner	straffen	for	alle	omstændigheder	hvor	en	spiller,	hans	modstander,	eller	nogen	af	
deres	partnere,	caddier	eller	udstyr,	uforsætligt	flytter	bolden	eller	markeringsmærket	på	greenen.	

	




