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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 5. marts 2019 11:14

Emne: Sommergreens - Ladies Section - Modeshow - Banemarkeringer - Regelgennemgang

Sommergreens. 

På torsdag, den 7 marts. spiller vi igen på sommergreens, uden måtter og er 

tilbage på tee 46 - 52 - 57 og 60. Husk i den anledning, at systemet nu vælger 

tee-sted for dig, ud fra dit handicap. 

Der må lægges op, inden for et scorekorts bredde. 

Der kan HCP reguleres når der spilles til sommergreens, og de øvrige regler for 

HCP regulering er opfyldt. 

I tilfælde af feks. frost vil der stadig skulle spilles til vintergreen. 

Alle vintergreens er derfor stadig forsynet med et orange flag. 

Når der spilles til vintergreen, placeres et orange flag ved 1. tee-sted på hver af 

de 3 baner. 

Det betyder at selv om der står et flag i sommergreens skal der spilles til 

vintergreens. 
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Dert er muligt at sommergreens åbner igen senere på dagen. Dette 

tilkendegives ved at de orange flag ved tee-stederne fjernes og at en golfbil 

kører rundt på banen med et blåt flag. Når spillerne tydeligt har bemærket bilen 

og flaget, kan de afgøre om de vil spille resten af hullerne til sommergreens. 

Spilles der til vintergreen, og en bold kommer til hvile på en sommergreen, må 

denne ikke spilles herfra, den skal droppes ud. 

Spilleren skal løfte bolden, og droppe den inden for én køllelængde fra og ikke 

nærmere hullet end det nærmeste punkt for lempelse. Det nærmeste punkt for 

lempelse, må ikke være i en hazard eller på green. 

Nye lokalregler for BGK - og dermed også nye markeringer på banen. 

Som det fremgår af de fra 1. januar 2019 gældende lokalregler for spil på BGK 

er der indført følgende markeringer:  

Hvide pæle:  Out of bounds 

Røde pæle/rød markering:  Strafområder 

Røde pæle/med grøn top.  Strafområde med spilleforbud 
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Blå pæle: 
Areal under reparation – der må spilles derfra eller der kan tages 
lempelse 

Blå pæle med grøn top:  Område med spilleforbud 

Sorte pæle  Markering af evt. DZ (Dropzone) hvis etableret 

Markeringer kan være pæle, plader eller lignende. Hvidmalede streger rundt 

om greens betyder, at man ikke må trække sin Trolley indenfor stregen på den 

imod green vendende side. Alle pæle på banen og alle malede markeringer, 

som angiver afstande, betragtes som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra 

lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter 

Regel 15.2. Afstandsmarkeringer på fairway: Rød = 100 meter til midt green; 

Gul = 150 meter til midt green; Hvid = 200 meter til midt green. 
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Som det fremgår af ovenstående, er det i lighed med fremadrettet praksis på 

langt de fleste danske golfbaner besluttet, kun at have en type strafområder på 

banen – røde strafområder. Dette giver den enkelte spiller flest muligheder 

(minimum tre), såfremt eller når spilleren vælger at tage lempelse i forbindelse 

med et strafområde. 

Som noget nyt er der indført en ny type markering – blå pæle med grøn top. 

Disse pæle markerer områder med spilleforbud, idet der dog er mulighed for at 

tage fuld lempelse (bold, stance og sving) uden straf, ud fra princippet om 

nærmeste punkt for lempelse. Derudover er der indført en markering med røde 

pæle med grøn top, der vil være placeret i definerede strafområder. Området er 

dermed et strafområde med spilleforbud. Når en bold er i et område med 

spilleforbud inden for strafområdet, må bolden ikke spilles, som den ligger, og 

lempelse skal også tages for gene fra området med spilleforbud efter Regel 

17.1e. 

Og skulle man tilfældigvis støde på pæle med dobbelt markering, så er det at 

betragte start/slut på en ”out of bounds” linje; antrægger man pæle med dobbelt 

rød markering, er det at betragte som start/slut på et rødt strafområde.  

Skal du spille med i Ladies Section?  

Ladies Section er BGK’s officielle pigeklub og vi spiller hver tirsdag fra den 2. 

april til 1. oktober kl. 09:00, 14:00 og 16:30. 

Går du med tanker om at spille golf med andre piger og har du et handicap på 

max 54,0, er du meget velkommen hos os. 

Da vi altid sætter holdene ved lodtrækning, har du mulighed for at komme til at 

spille med mange forskellige. 

Den 12. marts kl. 19:00 holder vi opstartsmøde i klublokalet på første sal. Alle 

er velkomne og vi byder på “boblevand”, kaffe/te og hjemmebagte kager. 

Ønsker du at se mere om vore aktiviteter, så se vores hjemmeside 
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http://lillyerling.dk/ 

Tilmelding kan ske under opstartsmødet eller på mail til 

bkkirkegaard@gmail.com  

Gennemgang af de nye golfregler 

Så er vi klar med tilmelding til endnu et arrangement med gennemgang af de nye 
golfregler. 

04. april  2019, klokken 19:30 – 22:00 i klublokalet

Kaffe/te og kage 

Mulighed for at købe en øl/vand. 

Tilmelding kan ske HER 

Ølkort  

Øl-kort i restauranten kan købes med 

rabat i marts måned. 

Normalpris 380,- kr. resten af marts måned 330,- kr.

Modeshow 2019 
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