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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 15. maj 2019 15:04

Emne: 3 x HOLE IN ONE - Putte med flaget i hul

3 X Hole in one på én uge, på samme hul. 
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Alice Grabe 

Skoven hul 5 

15. maj 2019
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Niels Erichsen 

Skoven hul 5 

14. maj 2019

Carsten Lund 

Skoven hul 5 

9. maj 2019

Stort tillykke til alle 3 
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Putte med flaget i hul - pas på hulkanterne!  

Som bekendt giver de nugældende 

golfregler muligheder for og det 

anbefales, at man sparer tid ved at 

lade flagstangen forblive i hullet når 

der spilles in/puttes i hul på greens. 

Og helt sikkert – ved at undlade den 

tidligere flagagymnastik, så spares 

der tid. Men alting har som bekendt 

en pris.  

Konsekvens af ovenstående er, at der kan være behov for oftere end hidtil at 

skulle flytte hullerne. Dette bl.a. af hensyn til at have så hårde og reelle 

hulkanter i golfhuller som muligt. Og behovet for at flytte hullerne, fremkommer 

jo som konsekvens af, at mange måske ikke så påpasselige, når vi fisker 

bolden op af hullet igen. Så hvordan kan man bidrage til ikke at ødelægge 

hulkanterne, når bolden samler op med flaget i? 

Her er der et par råd til omtanke, når du skal have din bold op af hullet med 

flaget i: 

• Hvis du bruger en boldopsamler på dit puttergrip: Tag flaget op, inden du

samler bolden op. Der er ikke plads til både flagstang, puttergrip og bold i

hullet.

• Hvis du har handske på den ene hånd: Tag bolden op med hånden UDEN

handske – og mellem 2 fingre.

• Hvis du har bolden i hul sammen med flagstangen: Brug ikke flagstangen til

at trække bolden op med.

• Hvis der allerede er en bold i hullet: Der er plads til flere! Så kan I samle to

bolde op på én gang.
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Og så måske lidt ready golf! Hvis der er forskellige ønsker til flagstangen inde 

og ude: Se om der er muligt at putte ”i grupper”, så flagstangen ikke skal op og 

i flere gange.  Endelig så kunne der være enkelte der ville foreslå, at manmkan 

da bare gøre hullerne større – det ville hjælpe mange og meget såfremt man 

bare gjorde dette i stedet.   

At gøre hullerne større kunne naturligvis være en mulighed og er som det 

fremgår af ovenstående forsøgt og afprøvet. Konsekvensen er et absolut og 

anderledes golfspil, hvorfor man såfremt man ønsker så store huller skal vælge 

at gå til ”golf cross” i stedet. Der er huller op til tre meter i diameter. 

Venlig hilsen 

BGK ORH/ Kim Meyer  




