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Banerating. 

 

Alle danske golfklubber får igennem tiden besøg af DGU´s folk, som laver nye 

ratinger af banerne. 

Den væsenligste årsag til at vi netop nu har fået lavet en ny rating, er 

ændringerne af hulforløbene på Ådalens hul 8 og 9, hvor tee steder, 

banelængder osv. blev ændret. 

 

Vores baner er nu ratet om, og den nye rating træder i kraft fra den 

1. februar 2018 

 

Slope, Course Rating og hcp nøgle fordelingen er ændret. HCP nøgle 

fordelingen er ændret ud fra DGU´s anbefalinger, sammenlagt med samtlige 

indtastede scorekort i 2016 samt 2017. 

 

På opfordring af DGU er der lavet nogle ændringer på banerne, de væsenligste 
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kommer her: 

 

På Ådalen hul 6, hvor tee 52 er flyttet fra tee 46 og 30 meter bagud, til der hvor 

tee 57 var. Tee 57 er ligeledes flyttet tilbage, så det nu er  sammen med tee 60. 

 

Ændring af Out Of Bounds reglerne på Ådalen mellem hul 2 og 3. 

  

  

Lokalregler  

 

 

Lokalreglerne på Breinholtgård er blevet opdateret, 

herunder ses de nye opdaterede lokalregler. 
 

Lokale Regler Breinholtgård Golf Klub 

 

1. Banemarkeringer:  

Hvide markeringer:   Out of bounds 

Gule markeringer:     Vandhazard 

Røde markeringer:    Parallel vandhazard 

Blå markeringer:       Areal under reparation 

Blå pæle med sort top:     Areal under reparation med spilleforbud 

 

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger. 

Hvid malet streger rundt om greens betyder, at her må man ikke trække sin 

Trolley indenfor. 

 

2. Alle skilte på banen samt gule, røde og blå pæle/plader er ”ikke-flytbare 

forhindringer”. Regel 24.2. 

 

3. Ved spil på ÅDALEN Hul 2 hhv. ÅDALEN 3 er den asfalterede vej der 

adskiller de to huller at betragte som ”uden for banens område”. En bold der 

kommer til hvile på eller berører asfalten er ”Out Of Bounds”. Såfremt bolden 

lander på hul 3 under spil på hul 2 er bolden i spil. Såfremt bolden lander på hul 
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2 under spil på hul 3 er bolden i spil. 

 

4. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1. 

 

5. Ikke-flytbare forhindringer tæt på green. Jf. Regelbogens Tillæg I, Afsnit A, 

pkt. 4.a. 

 

6. Vedrørende spil på ÅDALEN Hul1. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er i 

eller er tabt i vandhazarden markeret med gule og røde pæle, må spilleren 

spille en anden bold provisorisk efter én af de anvendelige valgmuligheder i 

Regel 26-1.  

Hvis den oprindelige bold bliver fundet uden for vandhazarden, skal spilleren 

fortsætte spillet med denne bold.  

Hvis den oprindelige bold bliver fundet i vandhazarden, må spilleren enten 

spille den oprindelige bold, som den ligger, eller fortsætte med bolden, der blev 

spillet provisorisk efter Regel 26-1.  

Hvis den oprindelige bold ikke er fundet eller identificeret inden for fem 

minutters søgning, skal spilleren fortsætte med bolden, der blev spillet 

provisorisk. 

 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:  

Hulspil: Tab af hul; Slagspil: 2 straffeslag. 

 

7. For alt spil på BGK, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at 

bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en 

afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil 

(f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.  

 

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

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

markeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans 

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

markeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 

20-1.  
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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. 

 

 

Godkendt af DGU Januar 2018 

   
 

Vi dræner Skoven hul 2  

 

 

På Skoven hul 2 , har der i længere 

tid været meget vådt, oppe i området 

foran green. 

 

Vi lægger derfor i uge 6 dræn ned, 

samt kører ekstra jord på, for at øge 

højden på området. 

   
 

Tak for jeres overskud  

 

 

TAK FOR JERES OVERSKUD 

I disse år tales der meget om 

frivillighed og om at give en ekstra 

hånd med i lokalsamfundet. Alle er 

enige om, at de lokale ildsjæle er 

vigtige og uundværlige. Men somme 

tider tager vi måske frivilligheden lidt 

for givet. 
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Med kampagnen "Tak for dit overskud" har vi ønsket at skabe et rum for at 

anerkende nogle af de mange overskudsmennesker, der findes i 

lokalsamfundet. For vi har alle grund til at være taknemmelige for de 

mennesker, der er med til at gøre vores lokalsamfund trygt og levende. 

Hver dag er der personer, der gør lidt ekstra. Folk, som har overskud til deres 

medmennesker, og som ikke deler ud af deres overskud for at få anerkendelse 

eller tak. De gør det, fordi de ikke kan lade være, og fordi de gerne vil hjælpe 

andre, som har brug for en ekstra hånd. 

I deler ud af jeres overskud og skaber glæde og tryghed - vel at mærke uden at 

modtage pokaler eller medaljer. Men vi skal ikke tage jeres overskud for givet. I 

fortjener stor anerkendelse og frem for alt en kæmpe tak. Uden jer var vores 

lokalområde ikke det samme. 

Det var disse ord, der lød hos GF Forsikring i dag, da juniorudvalget var 

repræsenteret af Pernille Dam og Rikke Thrane 

Ordene går også til Frank Atkinson, Claus Pedersen, Jesper Pedersen, Martin 

Thygesen, Helle Pedersen og Lone Willumsen. 

Tak til forældre og bedsteforældre. 

Tak til klubben og klubbens medlemmer. 

Juniorafdelingen modtog med stolthed 6.000 kr., så stor tak til GF Forsikring. 
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