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Ny greenfee betalingsautomat
Vores nye PROBOX 24 er installeret.

Bemærk at automaten kun modtager 

KREDITKORT. Drikkevarer-, slik og kaffeauto-

mater modtager kun kontanter, så derfor HUSK MØNTER (20, 

10 og 5 kr)

Godt nyt til de studerende
I februar 2016 besluttede bestyrelsen, at 

studerende der kan fremvise studiekort ifm.  

opkrævninger,  kan henføres til kontingent-

gruppen “Ungseniorer” og et halvårlig kontingent til kun kr. 1.640,-  

Vi håber I vil være med til at sprede dette budskab, så vi kan 

byde endnu flere studerende medlemmer velkommen i klubben.   

DE KORTE 

NYHEDER

1.   GREENFEEAUTOMAT 

5.  SEKRETARIAT

2.  STUDIERABAT

3.  POLO MED JUBILÆUMSLOGO

4.  SOCIAL LØRDAGSGOLF

6.  OPRYDNING PÅ BANEN

7.  SET PÅ FACEBOOK

Her er både nye og lidt ældre indlæg 
fra vores hjemmeside og facebook.

1.

2.

Klub tøj - Polo med jubilæumslogo 
Nu kan du købe en dejlig polo i god kvalitet 

(95% bomuld 5% elastan) med et flot broderet 

25 års jubilæums-logo. Vi har valgt 3 friske 

og fine farver – orange, lime og sort.  Prisen er kun 250 kr og 

poloerne kan prøves og købes ved henvendelse på kontoret i 

åbningstiden kl. 09.00 – 13.30.

Social golf endte med et ÆG
Vinterens arrangement med social golf om 

lørdagen var en god anledning til at mange 

medlemmer mødtes til en uformel runde golf 

og hygge i klubben. Til det sidste arangement 

havde Lisbeth Brahe lavet et flot "jubilæums-påske-golf-æg" 

som præmie til dagens vindere,  Jens Munch Casper med 45 

point, og Tina Greve Madsen med 33 point. Et frisk pust og godt 

initiativ!

Sekretariat
Vi har ansat en weekendmedarbejder mere i 

2016 -  Anne Katrine Kjemsø Jensen.

Bente Foss møder igen den 4. april efter læn-

gere tids sygdom og operation. Merete Hinge, som har afløst 

i Bentes stilling, vil fortsat være tilknyttet golfklubben som 

afløser under sygdom mv.

Bjarne Knudsen og Torben Danielsen møder i løbet af april til  

en ny sæson 2016 som greenkeeperassistenter.

Husk at afhente dit nye 2016 bagmærke det ligger klar på 

skranken!  

HUSK at tilmelde din kontingentbetaling til PBS, hvis du ikke 

allerede har gjort det.

På generalforsamlingen i november 2015 blev det besluttet, at 

alle medlemmer skal betale kontingent via PBS. I modsat fald 

tillægges et gebyr på 100 kr pr. opkrævning.

Giv en hånd med på banen.
Kom og vær med til forårsrengøring på banen, 

det bliver lørdag morgen den 21. Maj fra 9.00-

12.00. Skilte skal vaskes af. Borde og stole skal 

rengøres og sættes frem. Kogler og grene skal fjernes fra banen. 

Huller på banen skal lappes. Bilerne skal rengøres.

Vi skal bruge 2 biler med trailer. Har du en løvrive og en spand, 

så tag det med, da vi ikke har nogen i klubben. 

Klubben giver en øl eller vand, som Verner kommer rundt med 

på banen. Vi håber rigtig mange vil møde op og deltage, så 

banen kan blive endnu mere flot. Tilmeld dig på golfbox.

Set på vores Facebook-side
Et stemningsbillede fra en af vores trofaste føl-

gere viser at "spil bolden som den ligger" godt kan 

udføres med succes,  også selv om det er i vand!  

Godt slag og godt billede, Rokbøl :-) 4.

3.

7.

6.

5.
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bent Hus – Reception
I anledning af vores jubilæum er der Åbent Hus 

og reception torsdag den 31. marts fra kl. 17-19 

i klubhuset.

Gaveønsker: Donationer uanset stør-

relse er yderst velkomne. Vi har flere for os større invester-

inger i de kommende år,  hvorfor vi vil være taknem- 

melig for et hvert beløb, der indsættes på klubbens gavekonto i 

Sparekassen Djursland reg. nr. 9388 konto nr. 0001153846. Husk 

tydelig afsenderinformation. 

ubilæumudvalget har lavet et tilbageblik
Når en klub har eksisteret i 25 år, er der masser af  

begivenheder og milepæle som mange medlem-

mer ikke har kendskab til.  

Jubilæumsudvalget har derfor gennemgået alle 

de gamle "TEE-STEDET" klubblade og har samlet oplysninger 

til et nyt flot tidsskrift, der i et tilbageblik gengiver mange af 

disse, i ord og billeder. I bladet finder du også en kronologisk 

gennemgang og kommentarer fra de forskellige formænd gen-

nem tiderne. 

Bladet kan købes på kontoret for kr. 25,- 
samt til receptionen og Jubilæumsfesten.

KLUBBENS
25 ÅRS JUBILÆUM
31. MARTS 2016
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Tilbageblik på 25 fantastiske år

1991
Norddjurs Golfklub blev stiftet den 

31 .03 .1991 på privat initiativ af nogle 

ganske få mennesker, der både økonomisk 

og personligt ydede en stor indsats for at 

kunne realisere drømmen om en golfbane på 

Norddjursland .

Planlægningen er i gang ved Banearkitekt 

Knud Andersen og købet af ”Vejlby gamle 

skole” som klubhus blev en realitet .

I sommerens løb var der hver uge arrangeret 

fællestræning på en improviseret øvebane 

ved erhvervscentret i Allingåbro . Til dette var 

der et fint fremmøde med 10-25 medlemmer .

Der var også arrangeret fællestræning i Grenå 

Golfklub ved pro træner Graham Townhill

Sidst på året har klubben allerede 74 

medlemmer og en hvervekampagne er gået i 

gang . En præmieliste belønner medlemmerne 

som skaffer nye i klubben .  Medlemmerne 

blev også indkaldt til ”Plantningsdage” hvor 

man meget gerne selv måtte medbringe både 

planter og buske, ud fra en specificeret liste . 

4 . oktober 1991 tager Borgmester Henning 

Poulsen det første spadestik og derefter går 

det hurtigt . Vognmand Ib Jacobsen var hurtig 

til at rydde krat og skov med sin gummiged . 

Landmændene Jens Hoe og Knud Glerup er ef-

fektive med fræser, såmaskiner, tromle m .m . 

så på få dage er fairways færdige .

Entreprenør Svend og Erik Pedersen fra 

Ørsted, havde det bedste tilbud på anlæg af 

greens og teesteder samt senere også vand-

ingsanlæg .  Firmaets folk udførte arbejde 

hurtigt med stor præcision .

Den 8 . december blev der afholdt Åbent Hus, 

så interesserede kunne se det fremtidige 

klubhus . Dagen var noget af et tilløbsstykke 

og der kom også et par kroner i ”Kantinekas-

sen” ved salg af kakao, gløg og æbleskiver . 

 
1992
En opslået stillig som greenkeeper, var yderst 

populær med et halv hundrede telefonopkald 

og 28 skriftlige henvendelser . Baneudvalget 

havde en svær opgave, men de traf heldigvis 

den helt rigtige beslutning, ved ansættelsen 

af Tømrer Bo Andreassen . Bo har vi nemlig 

stadig stor glæde af og til næste år kan 

han den 15 . februar fejre sit eget 25 års 

jubilæum .

I vinterperioden afholdes der klubaftener til 

både hygge og hvor pro træner Graham Town-

hill giver kurser i etikette- og golfregler . Der-

udover blev der arrangeret en tur til in-

dendørs vintertræning hos Himmerland Golf .

Pro-Shoppen tilbyder et fuldt Maxwell 2000 

golfsæt til den nette sum af kr . 5 .500 . I april 

blev maskinhallen, vandboring og elforsyn-

ing færdig, kun kloaksystemet manglede lidt 

færdiggørelse .

Den 5 . april blev øvebanen klar med ud-

slagssteder af kokosmåtter . En spand bolde 

kunne lejes for 5 kr .

Der er træning både onsdage og søndage, 

samt fællestræning hver 2 . søndag .

Den 1 . august åbnede golfbanen og blev 

officielt indviet af borgmesteren Henning 

Poulsen . Åbningsmatchen blev i øvrigt 

vundet af Banearkitekt Knud Andersen . Alle 

medlemmer med ledsager blev inviteret til 

Åbningsreception og efterfølgende klubfest 

den 22 . august . 

I løbet af efteråret blev der afviklet mange 

matcher, arrangeret af matchudvalgsfor-

manden Niels Storgaard .

Bestyrelsen kæmper med forskellige proble-

mer b .la . at Amtet kræver en udvidelse af vej-          

en fra landevejen til klubhuset skal udvides, 

samt at der har været indbrud i maskinhuset 

3 gange .  

 
1993
Djursland Bank forærer klubben deres gamle 

bil, den skal bruges til boldopsamling .

”Tee-Stedet” klubbens nyhedsblad der 

tidligere har haft Sejr Jensen som redaktør, 

afløses af Marie (Missen) Nielsen og Søren 

Jensen .

Til en match på banens 1 års dag den 1 . 

august, deltog der 40 spillere i en 18 og 9 

hullers stabelford match .

”Har man gæster med på banen, bedes man 

gøre opmærksom på at det er strengt forbudt 

at færdes på greens med HØJHÆLEDE SKO 

og TRÆSKO som kan lave fordybninger i 

græsset”

Klubben nærmer sig 200 medlemmer .

Et Aktivitetsudvalg af 12 medlemmer 

selvbestaltes . Formålet er at skaffe penge 
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er er gunstart  
kl. 8.00 og kl. 13.00 
Inden gunstarten kl. 13 

er der en konkurrence om 

fine præmier i finspillet. 

Dvs putning, sandbunker og 2 forskellige 

indspil.  Så mød i god tid inden.  Kommer 

du allerede ved 10-tiden, så er vi også 

klar. 

For de, der har gunstart kl. 8.00 er denne 

konkurrence efter turneringsrunden. 

Skulle du blive sulten omkring middags-

tid, vil der være mulighed for at købe 2 

grillpølser med brød for 25 kr. 

Grillmesteren er Djurslandsslagteren, 

som også er grillmester til pattegrisen 

om aftenen. 

Præmier
Der er også mulighed for de langt-

slående – længste drive i alle 5 rækker. 

Damerne får deres chance på hul 8 og 

herrerne på hul 12. 

Har du derimod et godt sigte er der 

nærmest flagene på alle par 3 hullerne 

og skulle det være indstillet med 100% 

nøjagtighed til en Hole In One er der 

et gavekort til Apetit, - den første Hole 

In One på hul 4 og 15 udløser dog et 

Herregårdsophold. 

På hul 17 får du chancen for nærmest 

flaget i 2. slag. 

For begge starter, vil putte- og indspils-

konkurrencen være separeret fra selve 

golfrunden mht. resultater og præmier.

Alle de mange præmier vil blive uddelt 

umiddelbart efter at vores formand har 

budt velkommen til aftenfesten kl. 19 

i vores festklædte klubhus, hvor vi har 

dækket op til både spisning, musik og 

dans.

Resultater overgår til SynoptikCup

25 ÅRS 
JUBILÆUMS
TURNERING

D

GUNSTART

KL. 8.00 OG 13.00

AFTENFEST

KL. 19.00

Glæd dig til en dag 
med masser af golf, 
præmier og aftenfest 
med spisning, musik og 
dans.

Turneringssponsor:
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LYN OG TORDEN

GOLFREGLER 

FOR DIN SIKKERHED

SUSPENDERING AF SPIL PÅ GRUND AF EN FARLIG SITUATION 

(NOTE TIL REGEL 6-8B) 

vi har ved selvsyn set 
lynet slå ned på tee-
stedet ved hul 10”

Øjeblikkelig 
afbrydelse af spillet:
Én lang hyletone fra sirenen.
Hvis du er i færd med at spille et 

hul, skal du afbryde spillet øjeblikkeligt, 

og du må ikke genoptage spillet, før 

Turneringsledelsen har givet ordre til, at 

spillet genoptages. 

Hvis en spiller undlader at afbryde spillet 

øjeblikkeligt, bliver han/hun diskvalifi-

ceret.

Afbrydelse af spillet: 
Tre på hinanden følgende hyletoner fra 
sirenen, som gentages. 
(Du må godt spille hullet færdigt, hvis du 

anser, det ikke vil være til personfare.) 

Genoptagelse af spillet: 
To korte hyletoner fra sirenen, som 
gentages.
Hvis turneringsledelsen ikke er fuldt 

opmærksom på alle dele af banen i til-

fælde af lyn og tordenvejr, eller signalet 

ikke kan høres på alle dele af banen, og 

du anser situationen for farlig, er det til-

ladt at afbryde spillet. 

Søg ly i garager, under halvtag, i bevok-

sning, hvor der er ikke er høje træer lige 

i nærheden og lad være med at stille dit 

grej lige ved siden af dig og lad være 

med at passere åbne arealer med mindre, 

du er helt sikker på, at du ikke vil komme 

i en farlig situation. 

Samtidig vil vi gøre opmærksom på, at 

det kan være livsfarligt at tage ophold i 

en golfbil.

Turneringsudvalget, Marts 2016
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KLUB
TURNERINGER

APRIL

MAJ

JUNI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

Lørdag den 2. april 25 års Jubilæumsturnering
Onsdag den 5. april Turnering og Modeshow v/Oli Barddal
Fredag den 22. april Forårsåbning med Tefal

Torsdag den 5. maj Himmelfartturnering
Fredag den 13. maj Sponsorturnering
Søndag den 15. maj Pinsesolens dans

Lørdag den 4. juni Pink Cup
Lørdag den 18.juni Midsommerturnering

Lørdag den 13. august PAR-turnering - Greensome

10 & 11 september  Klubmesterskab runde 1
17 & 18 september  Klubmesterskab runde 2

Lørdag den 29. oktober  Cross Country

Lørdag den 26. november  Klubbens Juleturnering

i glæder os til at komme i gang og håber at se 
rigtig mange glade golfdamer! 
Første turnering den 05. april er ”Træners turner-
ing” med efterfølgende præmieoverrækkelse og 

modeshow. 9 huller fra kl. 14:00 eller 18 huller fra kl. 16:00 
– du bestemmer. 

Tirsdagsdamernes turneringer for hele sæsonen er oprettet 
i Golfbox – dog med forbehold for ændringer og/eller til-
føjelser.

ALLE damer i klubben er velkomne til at deltage. 
Hold dig løbende orienteret på Golfbox og under Tirsdags-
damer Nyheder!

Med få undtagelser har vi gunstart kl. 16:00 / 9 huller fra ca. 
17:30 med efterfølgende spisning i lige uger.
I ulige uger er der forhåndsreserveret tider fra kl. 15:45 – 
16:30. Der laves startliste.

For at modtage infomails om specielle arrangementer eller 
ændringer i forhold til et planlagt arrangement, skal du 
være tilføjet ”Tirsdagsdamegruppen”.  Sekretariatet vil være 
behjælpelig!
 
Kom og vær med til nogle fornøjelige timer!
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontak-
te dameudvalget. Se kontaktinfo på hjemmesiden under  
”Tirsdagsdameudvalg”
 

TIRSDAGSDAMERNE
BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2016

V

http://norddjursgolf.dk/medlemmer/tirsdagsdamer/
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Trænerens turnering den 5. april 

9 hullers stableford turnering og modeshow 

Flotte præmier fra proshoppen v/Óli Barðdal

H I L S E N  Ó L I  B A R Ð D A L

Vi starter med en runde stableford efterfulgt af MODESHOW
med tøj fra ABACUS, RÖHNISCH og sko fra ECCO!  

Du kan enten vælge at:
Spille 2 x 9 huller. Vælg bedste runde - start ca. kl.14.00
Spille 1 x 9 huller - start ca. kl.16.00 

KUN at deltage i modeshow kl. 18:30

Men uden mad og drikke - går det selvfølgelig ikke, så der vil 
blive serveret flütes med kylling og bacon til kr. 50,- som kan 
bestilles i forbindelse med tilmeldingen. 

Tilmelding skal ske på www.golfbox.dk
eller til Bente på mobil:2185-6098

KUN nødvendig, hvis du ønsker at spille og/eller spise. 

Flotte præmier sponsor Óli Barðdal

Nogle friske damer og herrer går Catwalk i den nye Abacus 
og Röhnisch kollektion 2016!! 

Kom og se de nye forårs- og sommervarer, som kommer i 
Óli’s shop og gør en god handel på dagen!

10 % på Abacus og Röhnisch  
samt 5 % på nye modeller af Ecco sko

Derudover er der gode tilbud på andre ting i butikken 
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SÆSONSTART  
ONSDAGSHERRER 2016

Lysere tider samt den værste frost ude af jorden, 
betyder også opstart af onsdags herrerne.

Vi starter op onsdag d. 6 april med en måneds match. (Husk tilmelding på golfbox) 
Der vil igen i år være mulighed for at deltage i gennemgående turneringer samt diverse mes-
terskaber. Ligesom forgående år, kan man følge med i aktuelle stillinger for årsturneringerne, 
samt løbende opdateringer omkring onsdagsherrerne på vores hjemmeside. 

På Gensyn
Onsdagsherrerne

EN SPONSORGAVE ALLE MÅ BENYTTE

Onsdagsherrerne har fået sponsoreret en ny grill af 
SuperBrugsen, Assentoft.
 
Og denne gave vil vi gerne dele med alle medlemmer af NDG. Grillen er monteret og 
opsat på terrassen foran klubhuset, og kan frit benyttes efter klubbens regler omkring dette. 

Onsdagsherrerne takker SuperBrugsen, Assentoft for gaven

Vi mødes sæsonen igennem hver onsdag eftermid-
dag til en runde golf. Tiderne fra 16.00-17.15 er 
forbeholdt onsdagsherrerne, så man møder bare 
op inden for dette tidsrum. Normalt vil der være en 
”vagt” som vil sørge for at spillerne løbende sendes 
afsted. Det vil dog være nødvendigt med tilmelding 
i golfbox den første onsdag i hver måned, da vi her 
har månedsmatch, med gunstart og fælles spisning. 
Ligesom der i forbindelse med matcher mod vores 
venskabsklubber er tilmelding. 

På normale onsdage spiller vi om vin. (Der spilles 
i 2 rækker) Og derfor er der et lille gebyr på 
20,- kr. pr. gang. Dette dækker udgiften til præ-
mier, samt en ristet pølse m. brød efter runden. 
Præmieoverrækkelse vil være i forbindelse med den 
efterfølgende månedsmatch. 

ONSDAGSHERRERNE I NDG. 
HVEM ER VI? HVAD LAVER VI?

Onsdagsherrerne har gennem sæsonen flere 
gennemgående turneringer som man kan deltage i 
hvis man har lyst, ligesom vi spiller et par matcher 
mod vores venskabsklubber. Vi har desuden et ude-
banemesterskab som i år afholdes på Samsø. 

I Onsdagsherrerne har vi vores egen hjemmeside 
www.onsdagsherrer.dk hvor man kan løbende kan 
læse nyheder om arrangementer samt følge med 
i resultater og stillinger i løbende årsturneringer. 
Ligeledes kan man herinde finde alle detaljer om de 
forskellige turneringer.

Har du spørgsmål om onsdagsherrerne kan du altid 
kontakte os via vores hjemmeside, eller ringe til 
vores kontaktperson. (Oplysninger om navn og num-
mer på vores hjemmeside)

På vegne af onsdagsherrerne
Carsten

Onsdagsherrerne er en klub i klubben for ALLE 
 mandlige medlemmer af Norddjurs golfklub.

http://www.onsdagsherrer.dk
http://www.onsdagsherrer.dk
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Vi vil invitere alle nuværende, såvel som nye børn og juniorer i Norddjurs Golfklub til 
sæsonopstartsarrangement, søndag den 3 april. 

Vi mødes i klubhuset kl. 10,00 og slutter samme sted ca. kl. 13,00. 
 
Fra kl. 13,00 er der spil på stor bane for de juniorer der har banetilladelse. 

Tag endeligt en god ven med.  
 
I anledningen af vores 25 år jubilæum, har vi nemlig gjort det helt gratis at starte til golf i 
hele sæsonen 2016 for alle nye børn og juniorer.

Program: 
Kl. 10.00 – 10,10:   Orientering om dagens program 
Kl. 10.15 – ca. 11.50:  Spil og konkurrencer 
Kl. 12.00 – ca. 12.30:  Forfriskning, præmier og information om sæsonen i klubhuset

Kl. 12.30 – ca. 15.00:  Juniormatch stor bane 

Vi håber at se rigtig mange på dagen og vi glæder os allerede…!!! 

Juniorudvalget

JUNIOROPSTART
 

KÆRE JUNIORSPILLER
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GOLFTRÆNING 2016
MASSER AF MULIGHEDER

å til golf /lære at træne golf
For første gang i Norddjurs Golfklub vil der 
blive afholdt fælles årskursus, hvor vi træner én 
gang om ugen fra midt april til midt september. 

Træningshold
 
Tirsdage  fra kl. 10.00 – 11.00 
Torsdage  fra kl. 18.00 – 19.00
Fredage  fra kl. 10.00 – 11.00 
Lørdage  fra kl. 12.00 – 13.00

Pris 1.500 DKK  - Maks. 10 personer på et hold 

G

INDIVIDUEL KURSUS FÆLLES KURSUS ÅRSKORT

ÅRSKURSUS VÆRDIKORT

NYT koncept 
Køb undervisning og  
få pengene tilbage, 
hvis du ikke går ned i 
handicap!

Kontakt Oli Barddal for 
nærmere info.
 
olinorddjurs@gmail.com 
eller tlf. 61 27 13 64

Fælleslektioner 
55 minutters fælleslektion for 2 personer med Flightscope og 

V1 Home Videoanalyse.

Bruges typisk til svingtræning, eventuelt blandet med lidt ind-

spilsundervisning.

I bedes oplyse hvad I vil undervises i ved tilmeldingen.

Pris: 200 kr. pr. person
 

55 minutters fælleslektion for 3 personer med Flightscope og 

V1 Home Videoanalyse

Bruges typisk til, svingtræning eventuelt blandet med lidt ind-

spilsundervisning.

I bedes oplyse hvad I vil undervises i ved tilmeldingen.

Pris: 150 kr. pr. person
 

Banelektion for 2 personer, ca. 2 timer
I ca. 2 timer gennemgås der gennem coaching forskellige 

muligheder og slag på banen, ligesom der arbejdes med spil-

leplanlægning, course management samt mental styring.

Husk at bestille tid på banen!  Pris: 400 kr. pr. person 

 

Individuelle lektioner
25 minutters lektion med Flightscope og V1 Home videoanalyse

Her får du selv set dit sving, så du kan være med til at lægge 

slagplanen for hvad der skal ske.  Pris: 200 kr.

50 minutters lektion med Flightscope og V1 Home Videoanalyse 

Bruges typisk til svingtræning, eventuelt blandet med lidt ind-

spilsundervisning.     Pris: 400 kr.
Du bedes oplyse hvad du vil undervises i ved tilmeldingen.

Banelektion, ca. 2 timer
I ca. 2 timer gennemgås der gennem coaching forskellige 

muligheder og slag på banen, ligesom der arbejdes med 

spilleplanlægning, course management samt mental styring. 

Videooptagelse på banen og Videoanalyse. Pris: 600 kr.
Husk at bestille tid på banen!

Værdikort 
Betal 500 kr. og få et værdikort på 600 kr. til 3 lektioner af 

varighed 25 min.     Spar 100 kr. 
Betal 1000 kr. og få et værdikort på 1400 kr. til 7 lektioner af 

varighed 25 min.     Spar 400 kr.
Betal 1500 kr. og få et værdikort på 2400 kr. til 12 lektioner af 

varighed 25 min. plus baneundervisning.  Spar 900 kr.

Årskort 
Årskort 2500 kr. for undervisning en til to gange om ugen fra 

midt april til oktober. Plus baneundervisning med video.

mailto:olinorddjurs%40gmail.com?subject=
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REGELHJØRNET

TILFÆLDIGT VAND I BUNKERE

HVORDAN ER REGLERNE?

begyndelsen af marts måned fik vi en hel del 

nedbør. Og vi havde i hvert fald én dag med 

heldagsregn. Vandmængderne medførte, at flere 

bunkere var mere eller mindre fyldt op med vand.

Enhver midlertidig vand ansamling på banen (dog ikke i vand- 

hazarder) er efter golfdefinitionen, Tilfældigt vand.

Tilfældigt vand hører under Unormale overfladeforhold. 

Regel 25-1a bestemmer, hvornår Unormale overfladeforhold er 

til gene for spillet, og Regel 25-1b bestemmer, hvordan en

spiller kan tage lempelse fra genen. *) Regel 25-1 er gengivet 

delvist på næste side. Hvis en spillers bold havner i en bunker 

med tilfældigt vand, hvilke muligheder har spilleren så?

Illustrationen viser en bunker, der har en forekomst af tilfæl-

digt vand. Ifølge Regel 25-1b(ii) har en spiller i en bunker to 

muligheder for lempelse, enten:

(a) Spilleren kan uden straf droppe i bunkeren inden for en 

køllelængde fra det nærmeste punkt (1.), hvor genen er mindst 

mulig, men ikke nærmere hullet. Med mindst mulig gene menes, 

at spilleren, hvis der er mere vand i bunkeren end vist på tegn-

ingen, må være tilfreds med at droppe i f.eks. 1 cm vand i stedet 

for 10 cm. – eller:

(b) Spilleren kan med ét straffeslag droppe uden for bunkeren på 

flaglinien (2.) uden grænse for hvor langt bag bunkeren, bolden 

droppes.

Vær opmærksom på, at har man valgt at droppe i bunkeren, så 

er bolden i spil. Hvis den droppede bold uheldigvis fæstner sig 

dybt i det våde sand, kan man ikke fortryde sit valg og i stedet 

for vælge at droppe uden for bunkeren, jfr. Afgørelse 25-1b/9. **) 

Se sidste afsnit på næste side.

I

Hvis bunkeren er helt oversvømmet, har man, som vist, ikke 

andet valg end at droppe uden for bunkeren med ét straffeslag.

Reglerne for lempelse efter Regel 25-1b(ii) er helt klare. Det 

er nok én af de golfregler, hvor Royal & Ancient har anlagt en 

hård linie.

Den venstre greenbunker på hul 11 var som bekendt totalt 
oversvømmet. Mange droppede derfor ud af bunkeren uden 
straf, og den går altså ikke.

Der foreligger en vejledende Afgørelse om totalt oversvømmet 

bunker: Afgørelse 25-1b/8 Spillers muligheder, hvis bunker er 
totalt dækket af tilfældigt vand. 
Spørgsmål: Hvilke muligheder har en spiller, hvis hans bold lig-

ger i en bunker, der er totalt dækket af tilfældigt vand?

Svar: Spilleren må spille sin bold, som den ligger, eller:

(1) droppe bolden i bunkeren uden straf på det nærmeste sted, 

der ikke er nærmere hullet og hvor dybden af det tilfældige 

vand er lavest – Regel 25-1b(ii)(a); eller

(2) droppe bolden bag bunkeren med et straffeslag – Regel 
25-1b(ii)(b); eller

(3) erklære bolden uspillelig og gå frem efter Regel 28.

Kommentar:
At spille bolden som den ligger, er der nok ikke mange, der væl-

ger i en vandfyldt bunker, men det kan da ikke nægtes, at det er 

en mulighed.

Mulighed 1 og 2 er nævnt ovenfor.

Efter reglen om uspillelig bold skal der droppes i bunkeren. Den 

eneste anvendelige mulighed er derfor at gå tilbage og spille 

en bold så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige 

bold sidst blev spillet. Muligheden kunne anvendes i situationen, 

nævnt ovenfor, hvor spilleren havde droppet i bunkeren og bold-

en havde fæstnet sig dybt i det våde sand. Reglerne forhindrer, 

at han kan fortryde sit drop og vælge at droppe udenfor bun-

keren. Spillerens eneste mulighed, hvis bolden ikke kan spilles, 

er derfor at dømme bolden uspillelig og med 1 straffeslag gå 

tilbage og spille, hvor man sidst slog fra.

Golfregler og andre afgørelser - gengivet:
*)

25-1. UNORMALE OVERFLADEFORHOLD

a. Til gene for spillet
Unormale overfladeforhold er til gene for spillet, når en bold 

ligger i eller berører en sådan forekomst, eller når forekomsten 

er til gene for spillerens stance

eller området for hans tilsigtede sving. Hvis spillerens bold 

ligger på greenen, er et unormalt overfladeforhold på greenen 

yderligere til gene for spillet, såfremt det er på puttelinjen. 

Ellers er sådanne forekomster på spillelinjen ikke i sig selv en 

gene for spillet efter denne Regel.

Note: Komiteen kan lave en Lokal Regel, der fastsætter, at gene 

for en spillers stance fra et unormalt overfladeforhold ikke i sig 

selv anses som gene efter denne Regel.

b. Lempelse
Undtagen når bolden er i en vandhazard eller i en parallel 

vandhazard, må spilleren tage lempelse for gene fra et unormalt 

overfladeforhold som følger:

(i) Through the green: Hvis bolden ligger through the green, skal 

spilleren løfte bolden og droppe den uden straf inden for én køl-

lelængde fra og ikke nærmere hullet end det nærmeste punkt 

for lempelse. Det nærmeste punkt for lempelse må ikke være i 

en hazard eller på en green. Når bolden droppes inden for én 

køllelængde fra det nærmeste punkt for lempelse, skal bolden 

først ramme en del af banen på et sted, som ikke har nogen gene 

fra forekomsten, og som ikke er i en hazard eller på en green.

 

(ii) I en bunker: Hvis bolden er i en bunker, skal spilleren løfte 

bolden og droppe den enten:

(a) uden straf som fastsat i stykke (i) ovenfor med den undta-

gelse, at det nærmeste punkt for lempelse skal være i bunkeren, 

og bolden skal droppes i bunkeren, eller hvis fuld lempelse 

ikke er mulig, så tæt som muligt ved det sted, hvor bolden lå, 

men ikke nærmere hullet, på en del af banen i bunkeren, som 

giver størst mulig lempelse for forekomsten; eller (b) med ét 

straffeslag uden for bunkeren, idet stedet, hvor bolden lå, holdes 

direkte mellem hullet og det sted, som bolden droppes på, uden

grænse for, hvor langt bag bunkeren bolden må droppes.

(iii) ……..

Resten af Regel 25-1 er ikke gengivet her. (se Regelbogen, hvis 

du vil læse resten)

**)

Afgørelse 25-1b/9 Spiller som vil anvende første mulighed i 
regel 25-1b(ii), vil derefter anvende anden mulighed.

Spørgsmål: En spillers bold ligger i en bunker, der er totalt dæk-

ket af tilfældigt vand. Iflg. den første mulighed i regel 25-1b(ii) 

dropper han sin bold på et areal i bunkeren, der giver størst 

mulig lempelse. Derefter beslutter han, at det vil være bedre for 

ham at anvende den anden mulighed og droppe bag bunkeren. 

Må han så anvende den anden mulighed?

Svar: Nej. Regel 25-1b(ii) tillader spilleren at gå frem efter en 

af to muligheder. Han er ikke berettiget til at anvende den ene 

mulighed og derefter – hvis han ikke synes om resultatet – anv-

ende den anden mulighed.

Regel- og handicapudvalget
Ole Junker

P.S.: Den danske udgave af Golfreglerne og Amatørreglerne, gæl-

dende fra januar 2016 er udkommet. Den kan købes i sekretari-

atet. Genopfrisk reglerne med en ny regelbog, som desuden bør 

findes i enhver spillers golfbag.
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HUL 1

Out of Bounds 
strækninger mellem  
5. og 6. hul og mellem 16. 
og 17. hul,  er slettet”

I efteråret 2015 genratede DGU 

rutinemæssigt vores anlæg, hvilket gav 

anledning til en mindre justering af 

banens slope og index, som følge af den 

naturlige udvikling banen gennemgår.

Dette bevirker en mindre justering i 

konverteringstabellerne, som reguler-

er antallet tildelte slag en spiller i et 

bestemt handicap får tildelt ved spil fra 

en bestemt tee i en stableford runde. 

Konverteringstabeller bliver slået op i 

klubhuset og her på hjemmesiden.

I forbindelse med genratingen er der 

endvidere foretaget en justering af 

enkelte hullers handicapnøgle.

På for ni bytter hul 1 og 8 plads, således 

at hul 1 fremover får handicap nøgle 9 

og hul 8 får handicap nøgle 7. På bag ni 

skifter hul 12 og 14 plads, således at hul 

12 fremadrettet får handicap nøgle 4 og 

hul 14 får handicapnøgle 2.

I forbindelse med genratingen, har 

baneudvalget endvidere bestemt at følge 

anbefalingen om at slette de interne Out 

of Bounce mellem hul 5 og 6 samt mel-

lem 16 og 17.

Den nye banerating og tilhørende 

ændringer træder i kraft den 1. April, hvor 

teestederne også skifter navn fra farver 

til tal: hvid bliver til 60, gul til 57, Blå til 

52 og rød bliver til 48.

BANEN
Ny banerating og  
konverteringstabeller 
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samarbejde med Dansk Golf Union, afholder 
vi igen i år Golfens Dag og Åbent Hus. 
Golfens Dag afholdes søndag 17. april 2016 og er 

et landsdækkende åbent hus-arrangement, hvor 

hovedparten af de danske golfklubber slår dørene op og inviter-

er alle interesserede indenfor. Både børn og voksne er velkomne 

til at kigge forbi, få en introduktion til spillet, hvor alle på tværs 

af alder, køn og niveau takket være det særlige handicapsystem 

kan spille mod hinanden.

"GOLF ER LIVSLANG KÆRLIGHED"
Overskriften er temaet dette år, så hvis du mangler agumenter 

til nogle af dine venner eller familie, der måske kunne tænke sig 

at prøve golf, så gengiver vi her DGUs sammenligning mellem 

Golf og kærlighed:

"Hvor længe er det siden, at du gik hen og blev godt og grundigt 

forelsket? Og kunne du tænke dig at prøve det igen - sådan helt 

uden fare for utroskab og ægteskabelige kriser?

Søndag den 17. april er der mulighed for at få stillet nysger-

righeden. For hvad er golf egentlig for en størrelse? Er det god 

motion og er det nemt at komme i gang?

Det kan godt være, at du går hen og bliver lidt sur og overvejer 

at slå op, når den lille bold ikke vil, som du vil. Men når du først 

får det lært, er det faktisk ikke særlig svært - at blive lidt lun på 

det der golf.

Golf er hygge, golf er socialt samvær og så er det oveni købet 

sundt. Den helt store bonus er, at du kan begynde at gå ture 

med din nye kærlighed, uanset om du er fem eller 75 år. Golf 

har ingen start- eller udløbsdato, og det er det, vi kalder livslang 

kærlighed."

Mere inspiration online
DGU har lavet en speciel hjemmeside til golfens dag. Så hvis 

du viser den til dine potitenelle golfvenner, så er der masser af 

gode råd om, hvorfor Golf er unik og meget meget andet.

Se den på http://www.danskgolfunion.dk/golfens-dag

ÅBENT HUS
17.APRIL + 22.MAJ

I

GRATIS BEGYNDERMEDLEMSKAB  OG 

JUBILÆUMSPRISER PÅ FULDT MEDLEMSKAB

S
GRATIS GOLF

om endnu et tiltag i dette jubilæumsår, tilbyder vi et fulstændigt GRATIS begyndermedlemskab.

Normalt koster dette kr. 1.500 kr, men i år er det altså helt gratis.
For golfinteresserede betyder dette altså et medlemskab i op til 3 måneder,  inklusiv alle de normale 

fordele: lån af udstyr,  online regelprøve, lektioner med vores PGA PRO træner m.m.

 

Efter begynderforløbet har vi endnu et godt tilbud:
Alle der melder sig ind i klubben som en forlængelse af begynderforløbet får kontingentet til jubilæumspris:

Normalpris pr. måned kr. 540,-  Jubilæumspris:  pr. måned kr. 200,-  resten af 2016

Nye børn og juniorer byder vi velkommen helt gratis i 2016

Se evt. vores online foldere om Begyndermedlemsab og Åbent Hus her

http://www.danskgolfunion.dk/golfens-dag
http://norddjursgolf.dk/begynder/


Har du sjove historier, spændende billeder eller andet som andre i klubben  
kan have glæde af, så send det til os på mail: Nyt@Norddjursgolf.dk 

Med venlig hilsen   

Kommunikationsudvalget i NDG

Norddjurs Golfklub - Tlf.: 86 48 07 44
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