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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 31. december 2018 09:59

Emne: Tee sted ændring - Udsalg - Regelintro - Regelquizz

Ferie udsalg 
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Automatisk valg af Tee-steder 

Vigtig ændring på dit scorekort i 2019
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Det sidder på rygraden hos mange golfspillere, så valget af teestedet 

foregår helt automatisk –herrerne går uden at tænke over mod der hvor 

de gamle gule klodser var på tee 57, mens damerne kigger efter det gamle 

røde teested, som i dag hedde 46. Men sådan behøver det ikke at være! 

For mange golfspillere vil det give en sjovere og anderledes, og for nogle 

måske endda bedre golfoplevelse at spille fra et andet teested end det 

traditionelle, og det vil ydermere give et bedre flow på banerne. 

Derfor har vi fra sæson 2019 valgt, at som noget nyt vil golfbox  foreslå den 

enkelte spiller hvilket teested han eller hun kan spille fra, beregnet ud fra køn 

og hcp.. Man vælger naturligvis selv, om man vil ændre dette, men 

forhåbningen er, at mange spillere vil gribe chancen og prøve at spille ud fra 

det teested som passer til den enkeltes hcp. 

I bund og grund, går vi nu over til at 

bruge meterbanesystemet, som 

systemet egentligt hele tiden har 

været tiltænkt at det skal bruges.  

Regelquiz  

Denne quiz er om 2019-reglerne og vedrører hovedsageligt de situationer, hvor 

reglerne er ændret. Quizzen er derfor perfekt til at "aflære" de gamle regler!  Du 

får 5 spørgsmål hver gang, der er tilfældigt udvalgt fra en database, der vil blive 

på ca. 100 spørgsmål (så prøv gerne quizzen mange gange). 

Når du er færdig, får du oplyst de rigtige svar, samt forklaringer og 

regelhenvisninger til hvert enkelt spørgsmål/svar. 

Prøv denne quiz her. 

God fornøjelse – og god golfsæson 2019. 
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