Regelsituationer Hul 1 – 18, Hillerøds bane
Hul 1.
Så er I klar til runden.
Din medspiller slår et
dejligt, langt slag lidt i
venstre med retning
mod området med høj
rough. Han slår
sidenhen en provisorisk
bold, da han ikke kan
være sikker på at finde
bolden derude. Slå en
provisorisk bold, hvis du
er i tvivl. Det sparer tid.

Hul 2.
Nu er det din tur til at slå en skævert. Den er tydeligvis på vej direkte ud i Tørkeris Sø, så det gælder om at
koncentrere sig om at kunne udpege stedet, hvor bolden krydser den røde grænse til strafområdet, der
løber langs hele Hul 2. Du har naturligvis også mulighed for at slå en ny bold fra teestedet, men jo ikke en
provisorisk, da bolden tydeligt er i strafområdet. Du vælger at droppe inden for to køllelængder fra det
punkt, hvor du og din markør bestemmer krydsningspunktet. (Regel 17.1c)
En spillers drive på hul 2 kan ende til højre i strafområdet (Tørkeris Sø) på flere måder ud over den nævnte,
bl.a. følgende:
1. Bolden passerer først out of bounds grænsen (OB) og dernæst den røde strafområdegrænse for at
forsvinde i strafområdet. Er den et godt stykke inde til højre, er det umuligt at droppe på grund af
OB eller uønsket på grund af bevoksningen. Så benyt muligheden for at gå tilbage og slå en ny fra
forrige sted – i dette tilfælde teestedet. (Regel 17.1d)
2. Bolden findes i strafområdet tæt ved sammenløbet af OB og rødt strafområde, men er endt i
strafområdet efter at have været OB. Da
den krydsede i hjørnet, er det muligt at
droppe en bold inden for to køllelængder
og spille videre derfra.
Du vælger at slå bolden op på toppen af bakken,
så du kan gå efter green i næste slag. Ind og i for
en 5’er. Du tror på det.

Din medspiller ligger godt. Bolden er placeret
på fairway ca. 150 meter fra green. Fra stedet
kan man på grund af bakken ikke se
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strafområdet, der ligger ca. 125 meter fremme og deler fairway på hul 2. Du går op på bakken ude
til venstre, så du kan holde øje med din medspillers slag. Han slår og bolden har retning mod
strafområdet, men er tydeligvis ikke lang nok til også at komme over strafområdet. Du ser, at
bolden lander i søen og krydser til venstre ved træerne. Så kender I referencepunket for droppet.
Hvis du ikke havde stået der,
kunne man have vurderet, at
det var ”så godt som sikkert”,
at bolden røg i strafområdet
/grøften (Regel 17.1c). Men
man bliver nødt til at vurdere
områdets græsklipning nøje.
Er der langt græs, kan man
ikke ”være sikker”.
Er klipningen helt kort og helt
til grænsen af strafområdet,
kan det derimod accepteres,
at bolden ikke kan være andet
sted end i strafområdet.
Samme vurderinger gør sig pt. gældende ved andre strafområder på vores bane – Hul 4, 6 (også
ved udslag fra Hul 5), 10, 11, 15, 16, 17. Ved nogle huller (f.eks. Hul 2) anbefales det, at medspillere
går frem og iagttager slaget. I sidste ende sparer det tid til søgning.
Lidt irriteret konstaterer du, at din bold har lagt sig oven i en klæbrig gåselort. Iflg. Definitionen på
en løs naturgenstand, kan du desværre ikke få fri lempelse for denne, da den sidder fast på bolden,
som en jordklat ville gøre. Du slår alligevel et godt slag og kommer som din medspiller derfra med
en 5’er, men nu med lidt gåselort på benene.
Hul 3.
Så skal vi til tredje del af en af Danmarks sværeste åbningssekvenser. I vælger alle at slå pænt ned i bunden.
Ingen slår ud på banen eller over til 12. Hul, som jo i
alle situationer er out. Men en af jer er umiddelbart
uheldig at have en bold liggende, så trædækslet
nede til venstre bag klokken vil genere stancen til
næste slag. Det er dog ikke værre end, at Regel
16.1b giver mulighed for lempelse uden straf. Find
nærmeste punkt for fuld lempelse og drop inden for
en køllelængde derfra. Så kom den også fri af træet,
og I går derfra med en birdie, en par og en bogey.
Hul 3 er jo ikke så svært!
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Det havde været vanskeligere, hvis du
havde slået bolden ned på 16 green. Du
skal selvfølgelig droppe fri uden straf iflg.
Regel 13.1f, men der er noget bevoksning i
vejen til hullet, så det slap du for denne
gang.
Hul 4.
Flot hul. Men det er ganske tydeligt, at
man ikke fra teestedet kan se højre side af
søen. Desværre slår en af jer en bold ud til
højre i retning mod søen, eller måske
bagved? Som tidligere nævnt kan man ikke blot formode, at den er i søen. Og på grund af græssets længde i
det område, kan den sagtens forsvinde her. Dilemma.
Hvis man ikke finder bolden i søen eller i græsset, når man efterfølgende leder på stedet, gælder ”den er
nok gået i vandet…” ikke her. Da bolden ikke med sikkerhed fra teestedet kan konstateres i strafområdet,
kan der slås en provisorisk, men:
1) Så skal oprindelig bold findes i strafområdet for at kunne droppes
2) Ellers skal den provisoriske spilles
3) Er der ikke slået en provisorisk fra tee og bolden ikke findes, skal spilleren tilbage og slå en ny bold.
Spilleren har allerede været så fornuftig at
slå en provisorisk bold med det samme og
bolden ender 50 cm fra hullet! Af
definitionen på Mistet bold fremgår det, at
en bold først er mistet, hvis ikke bolden er
fundet inden for 3 minutter og sidenhen
identificeret af spilleren som hans.
Medspillere og andre kan lede efter bolden
i tidsrummet. Spilleren kan således ikke
selv erklære en bold mistet.
Men spilleren kan løbe op på greenen og
slå bolden i hul. Spilleren kan nemlig gøre
den provisoriske bold til bolden i spil, hvis spilleren udfører et slag til den fra et sted tættere på hullet, end
den oprindelige bold antages at være tabt. Dette kan spilleren gøre før udløb af 3 minutters fristen og
derved gøre den oprindelige bold mistet.
Selvom slaget udføres uden for tur, har spilleren ret til dette. Dog kan modstanderen i hulspil vælge at
kræve slaget annulleret, men uden at det ændrer på, at det nu er bolden i spil. Spilleren kan naturligvis
også sætte en erklæret ny bold i spil fra teestedet med det samme og derved klare situationen.
Vi glemte helt, at I andre var på green i første slag og kommer derfra med en par.
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Hul 5.
På hul 5 ønsker man at holde sig mest til venstre hele vejen. Men netop af den grund er der nu sat
udfordringer for spillerne i form af nye træer. Din dygtige og langtslående medspiller sender et godt drive
af sted helt ud forbi bunkerne i venstre side, mens du slår noget kortere og lidt for tæt på skoven i højre.
Dit næste slag kommer som din medspillers også til at ligge ude blandt træerne.
Alle de nyplantede træer bliver en dag noget
større, og så gælder blot de almindelige regler for
træer på banen. For at beskytte de nye træer har
vi en lokalregel, der giver lempelse uden straf for
gene fra de træer, der har støttepind Regel 16.1f (område med spilleforbud). Men vær
opmærksom på, at der ikke gives lempelse for
spillelinje, kun for leje, stance og sving.
På billedet til højre er der lempelse, men neden
for må du spille bolden, som den ligger.

Du kan heldigvis selv droppe fri til venstre inden for
en køllelængde fra nærmeste punkt for lempelse,
mens din medspiller må finde sig i at spille videre
med den gene i udsyn, det nye træ giver i
spillelinjen. Dit næste slag går godt, men din
medspiller bliver alligevel lidt generet og trækker
den til venstre ned i brændenælderne til venstre for
green.

De er heldigvis ikke så høje, men det er
alligevel fornuftigt at tage regnbukser på for
ikke at blive brændt, for der er ikke noget med
at rydde området med jernet først. Så kan
man nemt komme til at overtræde Regel 8.1a
om lejeforbedring og pådrage sig 2 strafslag.
Den lå heldigvis spilbart, og I får begge en par.
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Hul 6.
Ifølge handicapnøglen skal I nu spille et af banens lette huller. Men på Hillerød er der nu ikke rigtig nogen af
Par 3 hullerne, der er lette. Og tilmed er 6. hul både langt og med en lumsk green. Men der er ingen vej
tilbage. I skal videre.
Dit slag er egentligt godt ramt, men bolden
sejler til højre og ind i bevoksningen til
højre. I er lidt i tvivl, om den kan findes, så
du tager en provisorisk bold med, der ender
lige kort af green. Din medspiller laver
samme nummer, men hans bold er klart
inde i bevoksningen. Han sender sin
provisoriske bold i søen til venstre. Da I
spiller Stableford, vælger han ikke at slå
flere bolde, men håber på at finde den
første i krattet.
Det viser sig, at din bold ligger lige i kanten
og du føler, at du kan få et slag ved at ”tage din stance på en fair måde”, altså uden at bøje grenene på
anden måde end bare ved en almindelig opstilling. Det lykkes at slå den ud til at ligge kort af green, så du
kan samle din provisoriske op, og du ligger der nu kun i 2 slag i stedet for 3.
Din medspiller finder heldigvis sin bold inde i krattet, men den kan ikke spilles. Den erklæres uspillelig efter
Regel 19, men da det ikke er muligt at droppe fornuftigt inden for 2 køllelængder efter Regel 19.2c, vælger
han at droppe på ”flaglinjen” efter Regel 19.2b på 7. tee. Det giver mulighed for at slå et godt, højt slag over
krattet, og han ender med at ligge på green i 3, men med et langt putt. Du ender med 4 og din medspiller
med en 5’er. Og det kommer I uden tvivl til at opleve igen.
På trods af alle jeres besværligheder har I haft åndsnærværelse til at stille jeres bags på bakken til højre, så I
kan komme hurtigt videre til næste hul. Derfor kan de, der nu står på teestedet, undgå for lang ventetid.
Det er altid en god idé på hele runden at tænke på dette – hvordan sørger vi for, at det hele glider bedst
muligt.
Hul 7.
Nåh. Nu må I se, om I kan indhente noget af det tabte på hul 6 med en god score på hul 7. Desværre
kommer du ikke helt godt af sted, men havner bag birketræerne nede i lavningen til højre. Bolden ligger
således, at du har gene for din stance fra brønddækslet. Du kan vælge at tage lempelse uden straf efter
Regel 16.1b. Hvis man tager lempelse, skal man tage fuld lempelse, dvs. man skal helt væk fra genen. Du
kan så vurdere, om du i dette tilfælde egentlig er bedst tjent med at spille bolden, hvor den ligger. Giver et
drop et dårligere leje, større gene fra birketræ, osv?
Du vælger at slå et fladt 6-jern ud på fairway uden at tage lempelse og ligger nu med 130 meter ind. Så det
endte som en god beslutning.
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Hul 8.
Måske ikke den kønneste baggrund på banen, men på den anden side er der et par gode sigtepunkter i
horisonten. Efter at have fået tegn fra greenkeeperen, der kører og slår græsset i højre side, slår du et godt
slag ud midt i fairway, men din medspiller havner ude til højre i semi-roughen. Mens I er på vej ud til
boldene, observerer I, at greenkeeperen måske kører over din bold, selvom han gør sit bedste for at undgå
det. Ganske rigtigt – I kan konstatere et hjulspor henover din bold, som derved er blevet flyttet, her ned i
græsset af ”en ekstern påvirkning”. Forudsætningerne for at bruge Regel 9.6 til at genplacere bolden er til
stede, da det ”er en kendsgerning eller så godt som sikkert”, at det var greenkeeperen, der flyttede bolden.
I vurderer, at bolden blot er blevet trykket ned i græsset på sit oprindelige sted, men da bold og græsset nu
er blevet trykket ned af hjulet, er lejet ændret. Bolden kan derfor placeres i et nyt og lignende leje, inden
for en køllelængde, ikke tættere på hullet, og bolden må i øvrigt renses (Regel 14.2d(2)). I kommer begge
derfra med en 5’er efter et par dårlige putts.
Hul 9.
Det er et smukt hul, set både fra teestedet og fra green. Men det er igen ikke et let Par 3 hul. Ingen af jer
rammer green. En kommer i bunker og en havner på det, der ligner en sti bag ved bunkeren.
Du konstaterer, at der ligger en sten bag din bold i bunkeren – en sten er en løs naturgenstand. Flytter
bolden sig i forbindelse med at flytte stenen, skal bolden genplaceres med 1 strafslag.
Din medspiller skal spille bolden, som den ligger, da denne sti ikke har kunstig overfladebelægning og
derfor ikke kan karakteriseres som ”ikke-flytbar forhindring”. Man kan også vurdere at erklære bolden
uspillelig og gå frem efter Regel 19.
Hul 10.
Der er vand derude til højre, selvom man ikke kan se det fra teestedet. Selvom der er masser af plads til
venstre, er det som om vandet og højre side alligevel ”trækker”. Din medspiller har et langt slag i retning
mod søen, og det er faktisk ikke umuligt, at den er i. Han vælger efterfølgende at spille en provisorisk, fordi
bolden godt kan forsvinde andre steder end i strafområdet på grund af klipningen af området lige før søen.
I havde allerede diskussionen på 4. hul, så I er forberedt her. Denne går også mod søen, men ser dog lidt
kortere ud.
Desværre får du slicet dit drive, men det ser ud til, at den ligger til højre for birken ude ved søen. I finder 3
bolde derude. Din, som ganske rigtigt ligger til højre for birketræet, men med mulighed for at fortsætte
højre om mod green. Og så finder I din medspillers to bolde kort af søen. Heldigvis havde han været
omhyggelig med at mærke sine bolde, så den første bold kunne identificeres og den provisoriske puttes i
lommen igen.
Det er din tur først, og selvom der hænger et par grene ned fra træerne ude til højre, synes du, at der er
plads til at gå efter green den vej. Det går heldigvis godt, og du kommer til at ligge lige uden for green.
Du ender med en 4’er. Mon din medspiller 3-putter?
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Hul 11.
Søen til højre er absolut i spil for alle handicapgrupper. Langtslående herrer direkte fra tee, kortereslående
herrer i andetslaget, og især for damerne fra teestedet. Det er godt tænkt fra banearkitektens side. Nu er
du såmænd havnet i den helt ovre til højre tæt på out of bounds.
Men I kan konstatere, at komiteen har
tænkt sig godt om ved at gøre alle
strafområder røde. For med dagens flagplacering helt ovre i venstre side af
green, ville du kun kunne havne ude i
grøften OB, hvis du skulle gå tilbage på
”flaglinjen” for at droppe, hvis den
havde været gul. Så ville der kun være
én mulighed tilbage – at gå tilbage og slå
en ny fra forrige sted.
Det kunne medføre mange forsinkelser
på dette hul, så derfor har man via den
røde markering givet dig mulighed for efter Regel 17.1d at droppe en bold inden for 2 køllelængder. Du
ender med en 6’er efter at have spillet sidelæns ud på fairway. Men det var da ikke så slemt.
Hul 12.
Så er vi måske ved et af de smukkeste udsyn på banen. På en god dag kan man se det smukke Frederiksborg
Slot ude i horisonten til højre. Men på den anden side kan man jo ikke se bunden af fairway.
To gode udslag havner næsten ved siden af hinanden 20 meter før åen. Da I ser på boldene, går det op for
jer – i hvert fald for den ene – hvor uretfærdigt et spil, golf er!
I ligger begge to i en ”sucker”. Den ene ligger lige inde på fairway, mens den anden ligger halvanden meter
til venstre i semi-roughen.
Men så kommer I i tanke om, at Regel 16.3 giver mulighed for, at ”en bold i eget nedslagsmærke” hvor som
helst i det generelle område må løftes, renses og droppes uden straf. Så er der alligevel lidt retfærdighed
til!
Din medspiller dropper og slår sit næste slag på green. Du gør, hvad du kan, men ender med at slå et godt
stykke jord op og samtidig sende bolden ned i åen.
Du bliver simpelthen nødt til at slå bolden ned midt på fairway i fremtiden, for selvom du får lempelse for
fæstnet bold i semi-roughen, så skal bolden jo oftest spilles derfra alligevel.
Hul 13.
Du har slået et udmærket slag fra tee, men er havnet bag en af pælene, som markerer en intern Out of
Bounds ved spil på 14.
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Normalt er OB pæle faste markeringer og uden lempelse, men i dette tilfælde er OB pælene iflg. en
lokalregel ”ikke-flytbare forhindringer” ved spil på Hul 13, og efter Regel 16.1b har man lempelse uden
straf, såfremt pælen er til gene for leje, stance eller sving. Der kan droppes inden for en køllelængde fra
nærmeste punkt for fuld lempelse. Der er derimod ikke lempelse for spilleretning.
En af dine spillepartnere har slået et bedre slag direkte på green, og ligger
nogle meter fra flaget. Og i dag er der en ”tættest på flaget konkurrence”,
så der hænger et målebånd til måling af længden fra flaget, men nu bliver I
pludselig i tvivl om, man må måle afstanden, inden man putter. Nogen kan
nemlig huske, at man ikke må, selvom det altid har været besværligt og
krævet ekstra tid, når man var færdig med at putte. Det kunne også være
lidt stressende, når nu der stod nye folk på teestedet. Men heldigvis husker
de forkert!
I forbindelse med fremkomsten af kikkerter til afstandsmåling, har man generelt revideret regler om
måling. Og da man heri ikke begrænser spillernes mulighed for også at måle afstand på green, så er det
heller ikke fornuftigt at begrænse andre muligheder for at måle et putt – enten ved at skridte puttet af eller
i forbindelse med ”tættest på pinden” at udmåle puttet med målebånd.
Med jeres nye viden kan I nu trygt måle medspillerens afstand med det samme og dermed forlade green, så
snart alle har puttet ud. Resultatet skriver I naturligvis også først, når I har forladt green og er gået et stykke
væk for at give plads til næste hold.
Hul 14.
På 14 (og andre steder) kan man sagtens bringe den nye lokalregel E-5 ind i billedet, hvis man er i tvivl om,
at drivet er out of bounds til højre. I stedet for at bruge tid på og også risikere at den provisoriske slås ud,
kan man blot gå fremad mod sin bold. Hvis den er ude eller er blevet væk, behøver man ikke at gå tilbage
og slå en ny bold. Man kan som alternativ bruge muligheden i denne lokalregel og ”droppe fremme” – med
2 strafslag. Så man ligger i 3, ligesom hvis man var gået tilbage. Men nu har man altså sparet tid og undgår
at genere de efterfølgende hold. Her vises en principtegning af lokalregel E-5. Muligheden beskrives på
følgende side.
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1. Det skønnes, hvor bolden gik ud/er mistet. Punkt A
2. Derfra går man ind til nærmeste fairwaypunkt, som ikke er nærmere hullet. Punkt B.
3. Læg 2 køllelængder til punkt B ind på fairway.
4. Hele det skraverede felt bagud er dit droppeområde. De fleste vælger nok blot at droppe de 2
køllelængder inde på fairway.
5. Du slår nu dit 4. slag – men du sparede altså en del tid og fik spillet til at flyde.
Hul 15.
Nu har du igen slået bolden ud i skoven til
venstre! Heldigvis finder du bolden, men den
ligger oven på en brændestabel, som
greenkeeperne har samlet sammen med
henblik på senere bortfjernelse.
Brændestablen er derfor iflg. Definitionerne at
betragte som Areal under reparation, selvom
den ikke er afmærket.
Lempelse efter Regel 16.1b.

En af dine medspillere har ligeledes slået bolden et
godt stykke ind i skoven længere fremme. Også
den bold findes, men den ligger dårligt og bag et
træ, så den er svær at spille. Bolden erklæres
uspillelig efter Regel 19. Men i stedet for blot at
droppe inden for 2 køllelængder inde i skoven, så
husker din medspiller, at man også kan droppe lige
så langt tilbage som ønsket på linjen til flaget og
gennem boldens leje med 1 strafslag. Derved
kommer hun ud på den frie del af banen, og har et
meget lettere næste slag ud midt på fairway.
NB! Måske tænkte du, at du kunne bruge lokalregel E-5 her og droppe ud på fairway. Men det er altså kun,
hvis bolden er mistet eller out of bounds.
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Den havner som så mange andre bolde
lige ved siden af et udjævnet
muldvarpeskud med andre bare pletter
rundt omkring. Da dit sving i dette
tilfælde er generet af dette, er der
heldigvis også her lempelse uden straf
efter Regel 16-1b, så du kan få et bedre
leje i noget græs inden for en
køllelængde fra nærmeste punkt for
fuld lempelse.
Hvor er det dog godt at kende reglerne,
så man kan give sig selv nogle fordele…

Hul 16.
Du vælger klogt at spille ud midt i
farway i tee-slaget, men dit
andetslag får du trukket til venstre,
så bolden kommer til at ligge på
stien til venstre for green. Da stien
har kunstig overfladebelægning af
enten grus eller plastiknet, kan du få
lempelse uden straf for dit leje efter
Regel 16.1b. Du går glad derfra med
en par.
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Hul 17.
Det er et smukt syn, der møder én, når man kommer ud gennem skoven fra 16. Men når man vender sig
mod green, er der mange udfordringer på vores signaturhul.
Din 4-bold roder sig ud i mange
regelsituationer med de næste slag. Du slår
selv højre om bunkerne og muligvis ud på
stien. Næste spiller slår et dejligt slag op på
green i venstre, men ser ud til at ryge i
strafområdet til venstre. Der sidder nogle
tilskuere på bænken og ærgrer sig på hans
vegne. Tredje spiller slår lige mod pinden, men
ruller vist af green og ud på stien, mens fjerde
spiller finder den velbesøgte bunker lige kort
af green højre.

Du finder din bold på 3. teested og kan ikke få en ordentlig stance på grund af svellerne. Regel 16.1b er igen
din ven, og du kan med kendskab til lempelsesreglerne nu komme ca. halvanden køllelængde ind på
græsset. Andetslaget bliver lidt langt, men en 4’er er også godt nok fra et besværligt sted.
Din medspiller konstaterer, at bolden ligger bag ved rivens hoved i bunkeren. River er flytbare
forhindringer, så den kan flyttes. Hvis bolden flyttes som følge af dette, skal den genplaceres uden straf.
To af de øvrige spillere skal nu også i gang med regelbogen. Spilleren, der ligger på stien, kan vælge at spille
bolden, som den ligger eller at tage lempelse uden straf eller droppe inde på det grønne (Regel 16.1b).
Stien er en ”ikke-flytbar forhindring”.
Den sidste spiller, hvis bold gik i strafområdet
til venstre for green, skal sammen med sin
markør bestemme punktet, hvor bolden
krydsede grænsen for at bestemme, hvor der
skal droppes (Regel 17.1d). De får hjælp af
tilskuerne på bænken, som kan bekræfte at
bolden er i strafområdet (kendsgerning).
Men ellers måtte de have klaret det selv, da
de havde vurderet, at ”det var en
kendsgerning eller så godt som sikkert”, at
bolden var i strafområdet – selv om de ikke
finder den (så var det blot 17.1c, der gav
lempelsen).
Hul 17 er et af de steder på banen, hvor det ofte er rimeligt fra teestedet at skønne, at bolden er i
strafområdet oppe ved green.
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Regelsituationer Hul 1 – 18, Hillerøds bane
Hul 18.
Snart venter Hul 19, som ikke officielt er reguleret af golfreglerne, men derimod snarere af klubbens
traditioner. Men de er også gode at kende!
Tilbage til 18. tee.
Hullet er egentlig ”lige ud ad landevejen” i forhold til golfreglerne.
Dog er det ikke ”en kendsgerning eller så godt som sikkert”, at en bold, slået mod den tværgående å, er i
vandet, selvom den ikke findes. Den kan snildt være tabt uden for strafområdet, hvis der er højt græs –
husk at vurdere nøje, om den kan være tabt andre steder end i strafområdet (Regel 17.1c). Den rigtige
afgørelse efter reglerne, hvis bolden ikke findes, er at bolden er mistet, og at der skal spilles en ny fra
forrige sted. Det kan ikke bare forudsættes, at bolden er i vandet og derefter droppe en ny.
Og hvad med træningsboldene, der er drysset ud over banen? (Regel 15.1)
Nå, der er alligevel nogle regelspørgsmål i spil.
Træningsboldene er flytbare forhindringer. Hvis din bold ligger op ad en sådan, må du flytte den. Hvis din
bold flytter sig som følge heraf, skal den genplaceres.
Og lad os her gøre op med en myte:
Du må gerne slå træningsboldene ind på driving rangen under spillet, MEN – du må ikke tage stance og
udføre et rigtigt sving, for så bliver det betragtet som ”øvelse”, og det må man ikke under en runde (Regel
5.2).
Men vær forsigtig – din medspillere kan misforstå ”din godhed”. Så måske skal du bare kaste dem tilbage,
eller i hvert fald inddrage dine medspillere i hensigten med dit forehavende.
Se så at få spillet boldene i hul på 18., så I kan komme ind og fordøje alle dagens indtryk og samtidig nyde
en forfriskning i restauranten. Der kan I samtidig sørge for, at scorekortene bliver korrekt udfyldt med navn
og medlemsnummer, evt. EDS-markering, Stableford-point ud for hver enkelt hulscore og underskrevet af
både spiller og markør.

Vi ses på banen!
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