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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 16. november 2022 10:57

Emne: Banelukning - Frost - vintergreens - Black Friday

Rimfrost 
Vi er ved den tid af sæsonen, hvor der kan komme frost og rimfrost i morgentimerne, hvilket 
vil betyde banelukninger, til frosten er væk. 

I dette link ses en rigtig god forklaring omkring frostens virkning/skade på greens. 
https://youtu.be/uVuqnNWa7HY 

Da frosten ofte først sætter ind efter solopgang, er det svært at varsle i så god tid, at det kan 
nå at komme spillerne til gode på banestatus.  https://www.bggc.dk/banen/banestatus/ 

I stedet kan man tage bestik af situationen hjemmefra. Hvis temperaturen ligger på 4 grader 
eller derunder og der på samme tid er klar himmel, er der stor sandsynlighed for, at der er 
rimfrost og at banerne derfor er lukket. 
Disse banelukninger kan forekomme indtil græsset er tilstrækkeligt vinterhærdet og man kan 
gå på det, uden at det tager skade. 
 



2

Vinterbaneforløb  

Denne vinter vil der blive spillet på alle 3 baner, med normalt start- og 

fletteforløb. Der vil løbende være udvalgte huller, hvor der skal arbejdes på og 

som derfor ændre spilforløbet i en periode. 

Slettens hul 4, vil igennem hele vinteren blive spillet fra provisorisk tee. 

I tilfælde af en meget våd vinter, kan der forekomme huller, som vil blive lukket 

helt ned, således at der kun kan spilles f.eks. 17 eller 16 huller i et baneforløb. 

Der kan blive indført vintergreens på fairway på nogle huller, hvis hullerne bliver 

for våde, f.eks. Sletten 1, Skoven 1, Ådalen 6 osv. 

Slettens hul 8 kan på grund af vand blive skærmet af, således at I som spillere 

skal gå på kørevejen og blot gå ind på fairway for at spille bolden og derefter 

tilbage til kørevejen. Bærebags må tages med ind til bolden. 
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Måtter indføres, når dette skønnes nødvendigt. 

Golfbiler/buggy kørselsforbud indføres, når dette skønnes nødvendigt. Hvilket 

er indført i skrivende stund. 

Der kan ikke reguleres handicap.  

Vintergreens  

Når der skal spilles til vintergreens, placeres et orange flag ved tee-stedet på 

vinterbanens hul 1 samt et flag i holderen på væggen ved hver indgangsdør til 

lobbyen. 

På alle vintergreens er der orange flag og det er i så fald disse, der skal spilles 

til. Vinterflagene placeres langt de fleste steder i forklædet til sommergreen.  
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Det betyder altså, at selv om der står et flag i hullet på sommergreen, skal der 

spilles til vintergreens, når de orange flag er oppe ved 1. tee samt ved 

klubhuset. 

Der er mulighed for, at sommergreens åbnes i løbet af dagen. Dette 

tilkendegives ved, at de orange flag på 1. tee samt ved klubhuset fjernes. Er 

runden påbegyndt med spil til vintergreens, så spilles de første 9 huller færdigt 

til vintergreen og er det orange flag fjernet fra teestedet ved start på 10. hul, 

kan der spilles til sommergreens og ellers fortsættes spillet til vintergreens 

resten af runden. 

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

denne ikke spilles herfra, den skal droppes ud. 

Er der frost i greens, skal bolden ”fiskes” ud. Greens må i dette tilfælde ikke 

betrædes. 

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 et strafområde eller på en green.  

Bane toiletterne 
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Da der er frost i udsigt, er banetoiletterne er nu lukket for vinteren.  

Black Weekend  




