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Tilmeld dig Vintertidsturneringen på søndag -
det kan nås endnu ;-)
Flagspil er slagspil med handicap. Når du har brugt det antal slag, du har til
rådighed (banens par 72 + antal tildelte slag) sættes flaget. På scorekortet
noteres samtidig afstand til flaget på det hul, du nåede til.
Der spilles i 3 rækker, 2 lige store rækker A og B 

Ud over række A og B har man mulighed for at tilmelde sig en C-række. 
C-rækken kan alle uanset handicap tilmelde sig. 
I C-rækken spiller man med ”max slag”, hvilket betyder, at man ikke kan
komme over det dobbelte antal slag, som hullets par er på.

Eks. På et par 5 hul har man brugt 10 slag, så samler man op og noterer
10 slag. På et par 3 hul vil det max være 6 slag, der tæller.

Vi håber, I er friske derude ;-). Ses vi?

Der er sidste tilmelding i morgen, torsdag kl. 16.00.

Nu er tiden kommet, hvor græsset snart ikke gror mere og dermed ikke regenerer, når det skades -

Lad os hjælpe hinanden med at passe godt på vores skønne bane. 

Tilmeld dig her
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Vinterregler
Greens:
Som udgangspunkt spilles til sommergreens hele vinteren.

I tilfælde af frost eller rimfrost, er det ikke tilladt at spille bagni, men forni er åben for spil fra vinterteested
til vintergreen.

Brug gerne Pay & Play banen som alternativ til bagni. Her er sommergreens hele året.

Trolley:
Ved anvendelse af trolley henstilles der til kørsel i højre eller venstre side af fairway og gerne i
semiroughen.
Lad vognen stå i roughen og tag kun det nødvendige værktøj med frem til bolden. På den måde undgår vi
unødvendig slid på fairway.
I tilfælde af frost på fairway henstilles til at anvende bærebag.

Buggy:
Fra 1. november til 1. april er der som udgangspunkt lukket for kørsel med buggy på banen. Klubbens
medlemmer kan i særlige tilfælde få en skriftlig tilladelse til at køre buggy på anviste stier.

Fairway:
Der henstilles til at anvende lejeforbedring, således turfmærker undgås.
På grund af den manglende vækst, har græsset i vinterperioden ingen mulighed for restituering, og i
tilfælde af frost bliver græssets saft og celler stive og sårbar overfor belastning og sygdomsangreb.

Vis hensyn:
Tag i det hele taget så meget hensyn til banen som muligt, så vi også næste år kan glæde os over en flot
og velplejet bane.

Skilte på klubhuset markerer om der spilles efter vinterregler.

Vi håber alle viser forståelse og tager hensyn til vores vinterregler.

God vintersæson til alle
Greenkeeperne og baneudvalget
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