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Udvalgsarbejde
Udvalget har afsluttet arbejdet med plan for implementering af 19-reglerne. Her kan du se
planer for dig, Center og Klub.
Tak til udvalget for gode indspark, hvor fokus har været på medlemmer, bane og spiltempo.
Medlemsarrangementer
Kursus 1. Lørdag den 2. marts klokken 9-15. Alle i klubben der afholder turneringer inviteres
til en regeldag. Målgruppe er bestyrelse, turneringsudvalg, begynderudvalg, juniorudvalg og
bestyrelser i klubber i klubben. Kenneth Rygaard er kursusleder og inviterer.
Kursus 2. Torsdag den 21. marts klokken 18.30-20.30. Alle medlemmer er velkommen.
Tilmelding i golfbox. Der bliver mulighed for tilmelding til spisning fra klokken 17.30. Kirsten
Movsing er kursusleder.
Kursus 3. Lørdag den 23. marts klokken 11-13. Som kursus 2. Der bliver mulighed for brunch
fra klokken 10. Kirsten Movsing er kursusleder.
Kursus 4. Torsdag den 28. marts klokken 18.30-20.30. Regler for hulspil. Målgruppe er
elitespillere i Danmarksturneringen og deltagere i Regionsgolf. Lennart Alban er kursusleder.
Kursus 5. Ultimo maj. Dato fastsættes senere. Opfølgning på kursus 2/3.
Alle kurser afvikles af Michael Lomholt, men i tæt samarbejde med regel-19-udvalget og dig.
Lokale regler
Formulering af lokale regler forventes færdig ultimo januar og sendes til godkendelse i DGU.
Der udsendes orientering til alle medlemmer hvornår reglerne kan ses på klubben
hjemmeside.
Banemarkering
Alle strafområder (tidligere vandhazard) afmærkes med røde pæle eller røde plader. Der vil
altså ikke fremover være strafområder med gul afmærkning. Røde pæle fra TJ genbruges så
OC kan være klar ret hurtigt. Herefter går malerarbejdet i gang, så TJ bliver klar til åbning ca.
1. april.
Vær opmærksom på at rød afmærkning ikke giver ret til drop på modsat side af strafområdet.
Det er en ændring af regler for rød afmærkning i 2019, og der indføres ikke lokale regler om
muligheden.
Ingen områder bliver omfattet af spilleforbud, herunder Risrenden på TJ1. Hvis der fremover
bliver behov for områder med spilleforbud, vil de blive afmærket med grøn top.
Intern out of bounds på TJ hul 10/18 bibeholdes, men målet er at klipning og plantning i
fremtiden overflødiggør afmærkningen.
På gensyn i klubben
Venlig hilsen
Michael Lomholt

