
Procedure for starter i Asserbo Golf Club. 

 

Proceduren omhandler fire typer starter: 

1. Løbende start 

2. Baglæns gunstart 

3. Udvidet baglæns gunstart 

4. Fuld gunstart 

5. Forlæns gunstart. 

Gunstarter i Asserbo Golf Club bruges når der findes et socialt arrangement, eller en samling efterfølgende, ellers 

henvises der til løbende start fra hul 1.  

Alle arrangementer, udover turneringsudvalgets, skal planlægges og godkendes af Shop og Service.  

7 dage før arrangementet skal blokeringerne tilpasses den aktuelle forventede tilmelding til arrangementet. 

 

1. Løbende start 

Løbende start fra hul 1 kan benyttes hele dagen 

Såfremt der er under 24 spillere skal løbende start benyttes. 

 

2. Baglæns gunstart (morgenstart) 

   min. 24 – max. 44 spillere 

      Der startes på hullerne 16 – 17 – 18 – 1. 

Eksempel: 

Hul: 16 17 18 1 

Tid: 9.15/9.22 9.15/9.22 9.22 9.00/9.07/9.15/9.22/9.30/9.37 

Hold: 2 2 1 6 

Bane blokeres fra. 8.52-10.30 

Tidlige spillere der går ud om morgenen skal være opmærksom på sammenfletning ved hul 16 – 17 -18.  

Der indsættes advarsel i golfbox i tidsrummet kl. 06.00-07.30 

 

3. Udvidet baglæns gunstart (morgenstart) 

Hvis almindelig baglæns gunstart ikke er nok, udvides bookingen på følgende måde. 

min. 45 – max. 64 spillere 

      Der startes på hullerne 10 – 11 – 12. 

Eksempel: 

Hul: 10 11 12 

Tid: 9.15/9.22 9.15 9.15/9.22 

Hold: 2 1 2 

Bane blokeres fra. 8.52-11.45 

Tidlige spillere der går ud om morgenen skal være opmærksom på sammenfletning på bagni  

Der indsættes advarsel i golfbox i tidsrummet kl. 06.00-08.00 

 

4. Fuld Gunstart: 

       Hul 1 – 18.  min. 65 – max. 120 spillere  

Starttidspunktet skal være kl. 09.00. 

Blokering af banen 06.00 – 15.00 

Der startes IKKE på hullerne 6 + 13 +14 + 15 men der laves dobbelt starter på øvrige 

huller såfremt der er behov. (Fortrinsvis på 1 + 5 + 9 + 10 + 12 + 16 + 18) 

Ved op til 112 deltagere dobbeltstart på alle huller undtagen de 4 nævnte. Ved op til 120 

deltagere dobbeltstart på hul 13. 

 

 



 

5. Forlæns gunstart (Herre klubbens afslutningsmatch i oktober) 

Forlæns Gunstart (min. 44 – max. 72) 

Der er dobbelt start på hullerne 1 – 2 – 3 – 4 -  5 –(6) – 7 – 8 – 9. Banen blokeres i 2 omgange af 2½ time. 

Eksempel:  

Start kl.: 13.00 

      Banen blokeres fra 10.45 – 13.15, og igen fra 14.45 – 17.15 

 

Ved forlæns og baglæns gunstart, indlægges en tekst/advarsel, så alle der booker tid før starten bliver 

informeret om, at der pågår en gunstart og gerne hvem det er der spiller.  

 

Husk at informere greenkeeperne om hvilke huller og tidspunkt der startes på. 

Greenkeeper - Asserbo Golf Club greenkeeper@agc.dk 

 


