Kortere banelængde – markeringerne i fairway på for-9
Mange medlemmer har i løbet af sæsonen opdaget, de markeringer vi har fremme i fairway på
for-9. Der er 3 forskellige markeringer: ”100-120”, ”120-140” & ”140-160”. Ideén bag disse
markeringer er at vores medlemmer, kan jeg opleve dette fantastiske spil på en anden måde
end de har været vant til, samtidig med at vores nye golfere kan få en blidere start på deres
golfkarriere på den store bane.
Mange medlemmer har formentlig opdaget, at det kan være en stor udfordring at komme op
og lave pars på vores bane, selvom man faktisk rammer bolden fint hele vejen op mod green.
Tallene på markeringerne betyder at, hvis ens længste slag i snit ligger på en længde mellem
100-120 m, så kan man spille mod banens par fra denne markering. Nu er man i en afstand fra
hullet, hvor man kan slå den nødvendige længde til at nå op på greenen og have 2 putts for
par.
Tallene 100-120 på markeringerne betyder ikke at hullerne har den længde, men derimod
fortæller det hvilken slaglængde der passer til at spille på denne banelængde.
Yderligere vil det også være muligt at spille almindelig stableford fra disse markeringer, da vi
har fået rated de forskellige banelængder af DGU.

Til vores introduktion af nye golfere benyttes disse markeringer
også. Det gælder både for juniorer og voksne.
Efter par 3 banen er blevet spillet i 27 slag eller bedre, skal nye
golfere til introgolf om mandagen eller torsdagsmatch for
juniorer, starte med at spille fra de forreste markeringer 100-120.
Der skal så laves 18 point eller bedre på 9 huller, samt svares på
tilknyttede regelspørgsmål. Når det er gjort, rykker man videre til
næste trin 140-160, hvor kravet for at gå videre er det samme,
som på trinnet før.
Når alle 3 trin er gennemført, har man erhvervet sig hcp. 54, og er klar til at spille fra fuld
banelængde, ved enten tee 45, 49, 52, 57 eller 61, hvis dette ønskes.
For spørgsmål til ovenstående kontakt vores proer Klas og Marc, eller Christian på kontoret.
God fornøjelse med spillet!

