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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 10. april 2019 14:25

Emne: Regelspørgsmål - EDS begrænsning

BGK Åbningsmatch 2019 – regelspørgsmål!  

124 medlemmer havde valgt at følge opfordringen om at deltage i BGK 

Åbningsmatch d. 7. april 2019. Denne dato var i øvrigt også ”World Health Day” 

– hvorfor matchen på netop denne dag, også var et godt eksempel på at ”golf

gavner” og fremmer den almene sundhedstilstand, hos borgerne i

almindelighed, men i denne sammenhæng, i særdeleshed dem der vælger at

spille golf. Tak til Turneringsudvalget for at have bestilt fremragende vejr netop

på denne dag.

I fortsættelse af Åbningsmatchen er der kommet et par golfregelspørgsmål, 

hvor svarende er af almen interesse. Spørgsmål/hændelse med tilhørende svar 

er anført nedenfor: 

En spiller har 15 stykker værktøj (inkl. putter) med i bag´en. Hvad gør man 

så?  Jf. reglerne 4.1.(b)1. må ikke starte en golfrunde med mere end 14 køller i 
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sin bag – inklusive putter. Man kan af praktiske hensyn tage ”den eller de 

overskydende” jern/køller ”ud af spil”, ved tydeligt at markere, at man ikke har til 

hensigt at bruge de overskydende køller. Man kan vælge at efterlade de 

overskydende køller på tee, vende køllen/jernet omvendt i baggen, placere den 

på gulvet i en buggy eller give køllen til en anden person. Straf i slagspil 

(uanset matchform) – to strafslag, maksimalt fire strafslag: Spilleren får den 

generelle straf (to strafslag) for hvert hul overtrædelsen foregik, med maksimalt 

fire strafslag for runden (ved at tilføje to strafslag på hvert af de første to huller, 

hvor overtrædelsen foregik). 

Straf i hulspil – Matchens score justeres ved at fratrække et hul, maksimalt 2 

huller: Dette er en justering af stillingen i hulspil – det er ikke det samme som 

straffen "tab af hul". Ved afslutningen af det hul, der spilles eller lige er 

færdigspillet, justeres stillingen ved at fratrække ét hul for hvert hul, hvor 

overtrædelsen foregik, med maksimalt fratræk af to huller for runden. Hvis en 

spiller, som startede med 15 køller, f.eks. bliver klar over overtrædelsen, mens 

3. hul spilles, og så vinder dette hul og kommer 3 op i matchen, så gælder den

maksimale justering af stillingen på to huller, og spilleren er nu én op i matchen.

En spiller mente at man måtte tage lempelse når bolden lå dybt i roughen 

– men var fundet! Indledningsvis skal det fastslås, at ”rough” ikke automatisk

kan henføres til ”unormale baneforhold”.

Rough´en er en del af det generelle område, og bolden skal grundlæggende

spilles som den ligger.

Hvornår lempelse i øvrigt er tilladt ? Der er kun lempelse, hvis din bold er 

fæstnet i det generelle område. Men hvis bolden er fæstnet på greenen, må du 

markere, løfte og rense bolden, reparere skaden på green og genplacere 

bolden på dens oprindelige sted. Undtagelser - hvornår lempelse ikke er tilladt 

for fæstnet bold i det generelle område: Der er når bolden er fæstnet i sand i en 

del af det generelle område, som ikke er klippet i fairwayhøjde eller lavere, 

eller, når gene fra noget andet end din fæstnede bold, gør slaget klart urimeligt 

(f.eks. hvis du ikke er i stand til at udføre et slag på grund af, hvor bolden ligger 

i en busk). Din bold er kun fæstnet i sit eget nedslagsmærke, hvis dette er lavet 
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som et resultat af dit foregående slag, og en del af bolden er under 

jordoverfladen. HUSK – man kan ikke tage ”gratis lempelse” for en bold fæstnet 

i sit eget nedslagsmærke i en bunker eller i et strafområde. 

At tage lempelse for unormale baneforhold på SLETTEN Hul2! Et antal 

spillere havde på dagen valgt at slå deres bold ind i området under reparation 

med spilleforbud. (En tidligere bunker lægges om til fairway). Der er her tale om 

at tage lempelse for bold i det generelle område.  Hvis din bold er i det 

generelle område og der er gene fra et unormalt baneforhold på banen, må du 

tage lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden 

bold som vist i nedenstående figur. 

Lempelse uden straf er tilladt, når bolden er i det generelle område, og der er 

gene fra et unormalt baneforhold. Det nærmeste punkt for fuld lempelse 

bestemmes og en bold droppes i og skal forblive i lempelsesområdet. 

Referencepunkt: Det nærmeste punkt for fuld lempelse. Størrelse af 

lempelsesområde (”citronmånen”): En køllelængde fra referencepunktet. 

Begrænsninger for lempelsesområdet: Lempelsesområdet må ikke være 

nærmere hullet end referencepunktet, og skal være i det generelle område. 

HUSK – der  skal tages fuld lempelse (bold, stance og sving) for al gene fra det 
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unormale baneforhold. 

Afsluttende – så var det tankevækkende at se, hvor mange der på trods af den 

tydelige opfordring herom, og generelle tilladelse hertil i reglerne, der fravalgte 

at lade flagstangen forblive i hullet under spil på green. På enkelte huller 

kostede det indtil flere minutter, fordi nogen ville have flagstangen i, nogle ville 

have flagstangen ude af hullet, nogle ville have flagstangen ude i forbindelse 

med korte puts, og andre ville kun have flagstangen ude ved lange put (det var 

mystisk). Det var helt tydeligt, at ved at træffe dette fravalg – at lade 

flagstangen blive i hullet – så blev spillet langsommere og der opstod ”køer” på 

enkelte huller – men man havde naturligvis et emne at tale om under runde. Og 

det var jo egentlig godt nok!  

Det var og er meget tydeligt, at bare dette ene tiltag – at man har mulighed for 

at (og bør) lade flagstangen blive i hullet under spil på green – har/vil have den 

ønskede effekt. At øge spiltempoet og fremdriften på banen. Derfor skal der fra 

BGK Ordens-, Regel og Handicapudvalg lyde en meget kraftig opfordring til,  at 

lade flagstangen blive i hullet under spil på green, kom fremad og nedbring bl.a. 

derved antallet af ”spiller-køer” på banen! Og supplerende hertil  - ”lukke 

igennem loven” er også gældende i sæson 2019 og på alle golfbaner. 

Fortsat rigtig god golfsæson til alle – og på en endog MEGET flot bane. Det 

bliver bare godt.  

P.u.v.

KiM  

Hidtidig begrænsning på antal EDS pr. uge fjernes 15. april 2019.  
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Spilleres handicap vil i et kommende 

nyt handicapsystem fra 2020 blive 

beregnet som gennemsnittet af de 8 

bedste af de seneste 20 scorekort  

I henhold til de nugældende handicapregler har man som spiller kun brug for ét 

scorekort for at kunne regulere vores nuværende handicap - nemlig den 

seneste tællende runde. Men når handicappet i fremtiden bliver et gennemsnit 

(reelt fra 1. januar 2020), skal man som spiller bruge alle de seneste  scores og 

gerne mange, gode som dårlige, for at kunne være så præcis som mulig.  

For at give alle danske golfspillere mulighed for at aflevere så mange tællende 

scores som muligt, fjernes den nuværende begrænsning på 3 EDS runder om 

ugen derfor fra d. 15. april.  

Dansk Golf Union opfordrer til, at alle spillere uanset nuværende kategori, i 

2019 som udgangspunkt registrerer sine runder som EDS, og afleverer alle de 

scores, de kan - gode som dårlige. Det øger både muligheden og 

sandsynligheden for at have 20 aktuelle scorekort, således at man som spiller 

ikke i 2020 får et handicap tildelt, der er baseret på flere år gamle scores. 

For hvem har ikke en interesse i at have et retvisende handicap? 

Et retvisende handicap 

Et handicap skal være et retvisende udtryk for en spillers potentielle 

spillestyrke, og det skal stort set hver gang vi spiller golf: 

1. Når vi deltager i en turnering

2. Når vi spiller om en øl med vennerne

3. Når vi skal sammenligne spil på forskellige baner

4. Når vi skal følge vores udvikling

5. Etc...

Handicappet er det unikke ved golfsporten, som sikrer, at vi kan spille mod 

hinanden og på forskellige baner på en fair måde over hele verden.  Vi forsøger 
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at finde et udtryk for, hvilken score en spiller kan forvente på en god dag, og 

det er naturligvis gennemsnittet af spillerens bedste scores. 

Ikke overraskende kræver en sådan udregning, at vi har en masse nutidige 

scores til rådighed - for at kunne sige noget om spillerens nutidige spillestyrke. 

Hvis vi kun har de gode scores, eller de dårlige, eller meget få - så bliver 

resultatet ikke optimalt. 

 Når vi alle spiller med et retvisende handicap, så finder vi altid den mest fair 

vinder - nemlig den, som på dagen har spillet bedst i forhold til sig egen 

nuværende spillestyrke - det er golf i en nøddeskal. 

BGK Administration vil senest 15. april 2019 tilsikre, at den indbyggede ”EDS-

spærre” (maks. 2 x EDS runde pr. uge) i GolfBox gøres indaktiv/fjernes. 

Rigtig god golfsæson 

BGK Ordens-, Regel og Handicapudvalg 

PS.: De spillere som enten er begyndt i 2019 og/eller af andre årsager ikke har 

20 scores i deres arkiv ultimo 2019, vil primo 2020 få beregnet et korrekt nyt 

handicap.   




