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DGU Short Game 
Short Game eller Det korte Spil er en ganske væsentlig det af golfspillet. Korte indspil og puttning udgør 
typisk over halvdelen af slagene i en runde. 
Ønsker man at forbedre sit golfspil, er det derfor et godt sted at sætte ind med lidt træning. 

Tidligere har DGU Short Game formatet været forbeholdt de unge spillere, men DGU ser det gerne ud-
bredt til alle golfspillere og fra 2018 tilbyder DGU en landsdækkende turnering også for voksne – DGU 
Short Game Challenge. 

I BGK vil vi gerne give alle en mulighed for at være med, derfor er der etableret en permanent Short Game 
bane. Banen er beliggende dels på Puttegreen, de to indspilsgreens samt et enkelt hul på Par-3 banen. 
Banen er åben for alle, der ønsker at træne det korte spil. 
Er det ligesom alm. træning på puttegreen og indspilsgreen – nej, det er det ikke helt, DGU Short Game 
formatet indeholder et pointsystem således, at resultatet kan sammenlignes fra gang til gang, og der kan 
konkurreres mod andre. Det bliver jo lidt mere spændende på den måde. 

Hvis det kniber med, at få tid til en runde på den store bane, er der måske en times tid til en runde på Short 
Game banen. 

I løbet af året vil turneringsudvalget arrangere forskellige aktiviteter og konkurrencer på Short Game ba-
nen. 

DGU Short Game Test 
Turnering der afvikles på Short Game banen i henhold til DGU’s bestemmelser. Udover det konkurrence-
moment der ligger i selve turneringen, kan resultaterne indberettes til DGU og indgå i en klubkonkurrence 
om at blive Årets Short Game klub – dvs. den klub der har indberettet flest point. 
Præmien er 8.000 kr. der er øremærket til juniorafdelingen i klubben. Klubben bestemmer selv hvor mange 
af den slags turneringer der afholdes i løbet af året. 

De indberettede resultater kan også veksles til et markeringsmærke (pris 25 kr.) med en farve svarende til 
den indberettede score – det vil da være lidt sejt, at markere sin bold med et dannebrogsmærke (mindst 100 
point). 

DGU Short Game Challenge 
En landsdækkende turnering som alle der har et fuldgyldigt hjemmeklub- medlemskab af en DGU god-
kendt golfklub kan deltage i. 
Klubben skal afholde en kvalifikationsturnering, der skal afvikles efter DGU’s bestemmelser. Vinderen i 
de respektive rækker går videre til landsfinalen, der afvikles sammen med DGU’s arrangement DM Golf-
Sixes (læs mere herom på DGU’s hjemmeside). 

DGU Short Game formatet 
I DGU Short game Challenge konkurreres der i 12 rækker (Drengerækker, Pigerækker, Herrerækker og 
Damerækker), hver af de 4 rækker er opdelt i 3 rækker efter Hcp (1: op til 11,4. 2: fra11,5 til 26,4. 3: 26,5 
og derover). 
Hvorvidt denne række opdeling anvendes i øvrige turneringer (DGU Short Game Test) er op til de respek-
tive klubber. 

Der er i alt 8 øvelser. Til puttning fra ”Uret Rundt” bruges 8 bolde, ved alle øvrige øvelser bruges 4 bolde. 
Der gives point efter om bolden går i hul eller hvor tæt på hullet den ligger. 

Uret rundt (putt) 

Placer 8 bolde i en afstand af 1meter fra hullet. Hver bold der går i hul, giver 1 
point. Hvis 7 eller 8 bolde går i hul, får du 2 point i bonus. 
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Kort putt 

Placer 4 bolde 3 meter fra hullet. Hver bold der går i hul, giver 3 point, 
ligger bolden indenfor 1 meter gives der 1 point. Hvis du opnår 8 point 
eller mere, får du 2 point i bonus. 

Langt Putt 

Placer 4 bolde 15 meter fra hullet. Hver bolde der går 
i hul, giver 5 point. Ligger bolden indenfor 1 meters 
afstand gives der 3 point, indenfor 2 meter giver to 
point og indenfor 3 meter gives der 1 point. Hvis du 
opnår 9 point eller mere, får du 2 point i bonus. 

Kort Chip 

Placer 4 bolde 4 meter fra hullet. Hver bold der går i hul, giver 4 point, 
ligger bolden indenfor 1 meters afstand gives der 2 point og indenfor 2 
meter gives der 1 point. Hvis du opnår 8 point eller mere gives der 2 point 
i bonus. 

Langt chip 

Placer 4 bolde 12 meter fra hullet. Hver bold der går i hul giver 
5 point. Ligger bolden indenfor 1 meters afstand gives der 3 po-
int, indenfor 2 meter gives der 2 point og indenfor 3 meter gi-
ves der 1 point. Hvis du opnår 9 point eller mere gives der 2 bonus point. 

Pitch 

Placer 4 bolde 30 meter fra hullet. Hver bold der 
går i hul giver 5 point. Ligger bolden indenfor 2 
meters afstand gives 3 point, indenfor 4 meter gi-
ves 2 point og for alle øvrige bolde, der er på green gives der 1 point. Hvis du opnår 9 point eller mere, får 
du 2 bonus point. 

Lob slag 

Placer 4 bolde 15 meter fra hullet og udenfor en greenbun-
ker. Hver bold der går i hul giver 5 point. Ligger bolden in-
denfor 2 meters afstand gives 3 point, indenfor 4 meter gi-
ves 2 point og for alle øvrige bolde, der er på green gives der 1 point. Hvis du opnår 9 point eller mere, får 
du 2 bonus point. 

Bunker slag 

Placer 4 bolde 10 meter fra hullet i en bunker. Hver bold der 
går i hul giver 5 point. Ligger bolden indenfor 2 meters afstand 
gives 3 point, indenfor 4 meter gives 2 point og for alle øvrige 
bolde, der kommer ud af bunkeren gives der 1 point. Hvis du opnår 9 point eller mere, får du 2 bonus po-
int. 

 

Turneringsudvalget 
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