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Fra: Breinholtgård golfklub 
Sendt: 29. oktober 2018 14:53

Emne: Nye golfregler

Nye golfregler 2019 - bliv klar!  

Som det siden foråret 2018 har fremgået af en række Nyhedsbreve fra BGK og 

i begge Klubblade 2018, så er der blevet orienteret om, at der fra og med 1. 

januar 2019 vil være nye gældende regler for golfspil i både Danmark og det 

store udland (= hele verden!).   

R&As regel-App (Rules of Golf 2019) er udgivet også på dansk) og indeholder 

alle dele af de digitale udgivelser til Golfreglerne 2019. App'en til Android og 

Apple iOS er oversat til dansk for så vidt angår Golfreglerne og det kraftfulde 

søgeværktøj, Visuel søgning. Download den i din App-butik. Du kan få adgang 

til de nye golfregler via dette link: https://www.randa.org/da-

dk/rog/2019/pages/official-interpretations. Endelig er det hensigten at du i 

forbindelse med de kommende planlagte regel arrangementer vil kunne købe 

relevante regelbøger til efterfølgende personligt brug. 
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I lighed med de nugældende golfregler (Regel 6) og de fremtidige Golfregler 

(Regel 1) er det den enkelte spillers eget ansvar at kende og følge de til enhver 

tid gældende golfregler, før man teer af fra 1. tee! Det kan i øvrigt ikke være 

nogen større overraskelse for noget medlem af BGK – at sådan er det bare! 

Med henblik på at hjælpe det enkelte medlem på vej, at motivere og måske 

skærpe interessen for de nye golfregler, har BGK Bestyrelse besluttet, at BGK 

Ordens-, Regel- og Handicapudvalg (ORH) som en ekstra service skal tilbyde 

et antal arrangementer og andre regel-relaterede aktiviteter i perioden 

november 2018 til udgangen af april 2019 for alle BGK medlemmer. Alt med 

henblik på at alle i størst muligt omfang, er klar til sæson 2019 og kan spille golf 

i henhold til de kommende golfregler, som vil være gældende over hele verden 

fra 1. januar 2019. 

I nedenstående er anført de datoer i 2018, hvor der gennemføres 

regelarrangementer målrettet spillere/medlemmer der kender de nugældende 

golfregler, og påregner at fortsætte med at spille golf i sæson 2019. 

Arrangementerne er IKKE målrettet spillere der ikke har lært eller har spillet golf 

i henhold til det nugældende regelsæt. 

Hvert arrangement vil overordnet bestå i en præsentation af baggrunden for 

hhv. indholdet af de nye golfregler generelt, ændringer i forhold til de hidtidigt 

og nugældende golfregler, samt de kommende lokale regler for spil på BGK 

bane. Alt krydret med små konkurrencer (naturligvis med præmier) og en 

enkelte regelanekdote eller to. 

Udnyt muligheden – meld til – og det er næsten gratis! 

Venlig hilsen 

BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg  

INTRO til nye Golfregler 2019 
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Tidspunkter:  

8. november 2018, klokken 19:00 – 22:00

Mulighed for at spise aftensmad i Restaurant (Forudbestilles ved tilmelding via 

Golf Box). 

Kaffe/te og en småkage. 

Mulighed for at købe en øl/vand. 

15. november 2018, klokken 19:00 – 22:00

Mulighed for at spise aftensmad i Restaurant (Forudbestilles ved tilmelding via 

Golf Box). 

Kaffe/te og en småkage. 

Mulighed for at købe en øl/vand. 

24. november 2018, klokken 13:00 – 16:00

Kaffe/te og kage 

Mulighed for at købe en øl/vand. 

06. december 2018, klokken 19:00 – 22:00

Mulighed for at spise aftensmad i Restaurant (Forudbestilles ved tilmelding via 

Golf Box). 

Kaffe/te og en småkage. 

Mulighed for at købe en øl/vand. 

15. december 2018, klokken 13:00 – 16:00

Kaffe/te og kage 

Mulighed for at købe en øl/vand. 

Alle arrangementer afholdes i klublokalet. 

Seneste tilmelding er kl. 12:00 to (2) dage før den pågældende aktivitet. 

Minimum deltagerantal for gennemførelsen, pr. aktivitet er 15 deltagere. 




