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Fra: Breinholtgård golfklub

Sendt: 28. juni 2018 13:47

Emne: Sommerferie på Par 3 banen - Flow på banen -  Kun for mænd

Nyt fra greenkeepergården 

Det gode vejr ser ud til at fortsætte. Det betyder at vi fortsat til tider vil vande 

om aftenen, natten og i de tidlige morgentimer. 

Kommer du til et sted hvor der vandes, så vandes der i ca. 5 min. og så kan der 

spilles videre. 
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Greens er i skrivende 

stund, ved at blive 

vertikalskåret, hvilket vil 

gøre greens mere jævne 

og hurtigere. 

Det giver lidt ekstra 

aktivitet omkring greens, 

men greens vil være fuldt 

spilbare.  

Sommerferie på Par 3 banen 

Ulv   



3

Så er ulven også kommet til Breinholtgård. 

Dog heldigvis kun på hylderne i Pro Shoppen 

Ovenstående kan købes som Headcover til din driver for 259,- kr. 

Pink Cup  

I forbindelse med Pink Cup var der på runder et regelspørgsmål på hvert 

teested, med præmier til de bedste besvarelser. Flere har efterfølgende 
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efterspurgt svarene på disse spørgsmål. Facitlisten kan ses HER 

Generelle informationer omkring Pink Cup, kan ses her  

Fokus på tempo og flow på banen 

Breinholtgård Golf Klub Ordens-, Regel- og Handicapudvalg (ORH) modtager 

undertiden henvendelser fra medlemmer, der kunne karakteriseres som ”en 

klage”. Henvendelserne vedrører tempoet og flowet på banen, især på dage 

eller i de perioder, hvor der er mange spillere på banen. Henvendelserne 

udtrykker ofte både frustration og giver indtryk af at medlemmet har haft en 

dårlig oplevelse på banen. 

BGRK ORH har tidligere i foråret 2016 forsøgt at motivere til at forbedre 

tempoet og flowet på banen. Motivationen har bestået i bl.a. den berømte 

”lukke igennen lov”, der er et af hjælpemidlerne til at skabe bedre tempo og 

flow, og ikke mindst kan bidrage til at flere og forhåbentlig alle får en god 

oplvelse på golfbanen. Se hertil nedenstående.   

Meget belejligt så lancerer Dansk Golf Union i efteråret 2018 en kampagne der 

skal hjælpe med at skabe en god oplevelse på golfbanen. Kampagnen “Spil 

med tempo” tager fat i én af de udfordringer og potentialer som golfbranchen 

og golfklubberne møder i dagligdagen. 

Kampagnen fokuserer på at skabe et godt flow på banen, en udfordring som 

alle golfspillere bør have fokus på for at skabe den bedst mulige golfoplevelse. 

Dansk Golf Union håber at flest mulige golfklubber og golfspillere vil deltage i 

”Spil med tempo-kampagnen”, som vil finde sted i ugerne 36 og 37. 

Dansk Golf Union (DGU) leverer materiale til kampagnen som klubberne kan 

bruge til at sætte fokus på flow på banen. Samtidig vil DGU bruge egne medier 

til at sætte fokus på dette vigtige tema.  

- Golf tager tid, men det skal ikke tage for lang tid. Derfor er der behov for at
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have fokus på at skabe et godt flow. Det er et problem, som både golfspillere, 

golfklubber og DGU skal løfte i fællesskab. Vi håber, at hele golfbranchen og i 

særdeleshed golfklubberne vil tage godt imod kampagnen, siger Jim 

Staffensen, formand for Dansk Golf Union. 

Dansk Golf Union leverer et videnkatalog med input til hvordan golfklubben kan 

øge spilletempo på banen og et idekatalog med forslag til koncepter og 

aktiviteter som golfklubben kan bruge for at forbedre flow. Endelig vil der blive 

produceret en særlig “Spil med tempo”-kampagne, som klubberne kan aktivere 

på banen, i klubben og på klubbens egne medier. 

Ovenstående udfordring har grundlæggende ikke noget med golfregler at gøre. 

Det er der nogen der fejlagtigt tror er tilfældet. Grundlæggende har det helt 

basalt set noget at gøre med at følge de generelle principper for spil på/brug af 

banen. Se nogle eksempler herpå i vedhæftede, således at endnu flere får 

gode og positive oplevelser på vore flotte golfbane – og husk – principperne må 

gerne bringes i anvendelse også når man spiller på fremmede baner. 

Fortsat god golfsæson.  

Husk at ”lukke igennem”.  

BGK Baneservice har desværre ofte registreret, at en del spilleres kendskab til 

eller efterlevelse af reglerne for ”at lukke igennem” lader noget tilbage at ønske. 

Reglerne er beskrevet i Golfreglernes afsnit om Etikette, samt i uddrag i 

klubbens Ordensregler. 

I nedenstående tilfælde skal der ”lukkes igennem”: 

• Det er en bolds ansvar at holde trit med bolden foran. Hvis der tabes et helt

hul og bolden bagved forsinkes skal der ”lukkes igennem” (jf. klubbens

ordensregler), uanset hvor mange spillere der er i denne bold (bemærk, at en

enlig spiller ikke har samme rettigheder som andre bolde).
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• Selvom en bold ikke har tabt et helt hul, men det er klart at bolden bagved

kan spille hurtigere skal der ”lukkes igennem”.

• Spillere, der søger eller skal søge efter en bold skal ”lukke igennem” så

snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes. De skal ikke søge i fem

minutter, før der ”lukkes igennem” (de fem minutter er alene tidsgrænsen for,

hvornår en bold er tabt i henhold til Golfreglerne).

• En bold, der spiller en fuld runde, har ret til at blive ”lukket igennem” af en

bold, der ikke spiller en fuld runde.

Det skal bemærkes, at deltagelse i en turnering eller match, f.eks. i ”klubber i 

klubben” ikke ændrer ovenstående regler. 

Med venlig hilsen 

Breinholtgård Golf Klub  

Golf & Revy 
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Golfrejser 
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