
 

Lørdag den 1. april går Københavns Golf Klub over til tal på teestederne i stedet for farver. 

Vi skifter fra de traditionelle farver: hvid, gul, blå og rød på 

teestederne til talmarkeringer på hhv. 61, 57, 52, 49 og den spritnye 

45 bane. 

Dermed følger klubben én af de vigtigste tendenser i moderne golf og 

gør op med de stigmatiserende farver og begreberne ”dametee” og 

”herretee”. Nu handler det om, at man vælger det teested, der passer 

bedst til handicap, vejr og vind, temperament, dagsform eller 

tilgængelig tid på dagen. 

Alle spillere kan vælge frit – det handler om, at spille fra det teested, 

der sikrer dig den bedste golfoplevelse. Til turneringer vil det dog 

som altid, være turneringsledelsen der bestemmer hvilke teesteder der spilles fra. Spil fra forkert 

teested medfører strafslag i slagspil eller stableford. De gamle teesteder kan oversættes til de nye som 

følger: 

61: Tidl. Hvid tee. 57: Tidl. Gul tee. 52: Tidl. Blå tee. 49: Tidl. Rød tee. 45: Ny kortere bane. 
 
På sigt kan vi forestille os, at give anbefalinger på spil fra et bestemt teested afhængigt af handicap for 

at give den enkelte en så positiv oplevelse af banen som muligt. Dette vil specielt gælde for gæster, der 

tit bliver behandlet nådesløst af vores rough.  

Det er bestyrelsens ønske, at så mange medlemmer, klubber-i-klubber og turneringskomiteen 

omfavner det nye teestedssystem således at vi alle kan bibeholde glæden ved golf igennem alle aldre 

og fortsat sikre, at golf på Eremitagen er en klassisk, attraktiv og sidste ende også moderne sportsgren. 

Hvad står tallet for? 

Tallet ganget med 100 står for længden af banen. Dvs. spiller du fra teested 52 svarer det til at banens 

18 huller er ca. 5200 meter. Det giver dig også en bedre mulighed for at sammenligne længde, når du 

spiller andre baner der også anvender tal. 

Er banerne rated? 

Ja, alle 5 baner er rated og konverteringstabeller er klar i golfbox og tilgængelige i klubben. 

 

Vi ønsker jer en god fornøjelse og kontoret står til rådighed for afklaring af spørgsmål. 

 

De bedste ønsker for en dejlig golfsæson. 

 

Bestyrelsen 

Københavns Golf Klub 

 


