MANDAGSGOLF – REGELUNDERVISNING v/ Ernst Lund

NR.

EMNE

1

Introduktion til golfreglerne (R1, R2 og R3)
Vi introducerer en række begreber uden at gå i dybden.
Spillet: Runder, Huller, Slagspil, Hulspil, Strafslag
Vi introducerer begreber som Banen og Handikap
Lokalregler

2

Teestedet (R6)
Udstyr (R4)
Definition af køllelængde, Altid tee op, Vælte bold af pinden
Spille uden for teestedet
Spille til tiden, Honnøren

3

OB (R18)
Provisorisk bold
Lokalregel E5
Altid tilladt: Drop forrige sted

4

Løse naturgenstande
Flytbare forhindringer

5

Uspillelig bold (R19)
Hvem kan erklære bold uspillelig,
Muligheder for lempelse
a) Drop forrige sted
b) Drop på flaglinjen
c) Sidelæns drop
Gennemgang af dropregler

6

Mistet bold
Søgning efter bolden (Regel 7)
Spil banen som den er (Regel 8)

7

Unormale baneforhold I (Regel 16)
a) Forhindring
b) Midlertidigt vand
c) Areal under reparation
d) Dyrehuller
Fæstnet bold
Farligt dyr
Nærmeste punkt for fuldstændig lempelse
Vi koncentrerer os om Forhindringer og Dyrehuller.
Drop inden for én køllelængde i samme baneområde

8

Unormale baneforhold II (Regel 16)
a) Forhindring
b) Midlertidigt vand
c) Areal under reparation
d) Dyrehuller
Fæstnet bold
Farligt dyr
Nærmeste punkt for fuldstændig lempelse
Vi koncentrerer os om AUR og Midlertidigt vand.
Drop inden for én køllelængde i samme baneområde

9

Greens (R13)
Flagstang.
Bagstopper (R15)
(Forkert green)

10

Bunker (R12)
Unormale baneforhold
Uspillelig bold

11

Strafområder (R17)
Gule (Forrige sted, Flaglinjen)
Røde (Forrige sted, Flaglinjen, sidelæns drop)
Ikke spille provisorisk
Ikke lempelse for unormalt baneforhold, fæstnet eller uspillelig bold

12

Bold, der ligger stille flyttet (R9)
a) af spiller (eller hans caddie)
b) af modstander (eller dennes caddie)
c) af ekstern påvirkning (herunder medslagspiller)
d) af naturkræfter (Vind vejr tyngdekraft etc.)

13

Bold i bevægelse flyttet (R11)
Rammer tilfældigt person eller genstand
Bevidst ført ud af retning

14

Hjælp og vejledning (R10)
Øvelse før og under runden

Ved tilmelding til Mandagsgolf i GolfBox vil det fremgå, hvilket emne der behandles på den aktuelle spilledag.
Hver session varer ca 10 min, og gives ved Kastanjetræet (Hul 1, Stor Bane) kl. 17:40.
Alle spillere og Ambassadører bør læse op på emnet inden fremmøde (mhp at kunne stille spørgsmål) !!!!
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