
 

Score Score

1 45 4

2 75 9

3 91 3

4 58 8

5 64 5

6 103 1

7 83 7

8 95 6

9 72 12

10 61 10

11 127 2

12 85 11

Total 959
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Særlige regler for par 3 banen:

Alle, der har betalt green-fee, har lov til at benytte par 
3 banen.  - Der må max. være 4 spillere på hvert hold.  
- En bold, der ligger uden for de hvide pæle, skal spilles 
om med et` straffeslag.  - Tee ikke ud på hul 6 og 12 
når der er trafik på vejen.  - Hold, der går langsomt, 
skal lukke efterfølgende hold igennem.  - Skån banen -
læg græstørv på plads og riv i bunker. Ret 
nedslagsmærker op på green. Ved alle tee-steder skal 
anvendes tee.  - Har en bold retning mod andre 
spillere, skal man råbe "FORE", som er advarselsråb for 
golfspillet.  - Ingen bags på tee-steder og greens.

Alle nybegyndere starter med handicap 54. 
Følgende beskriver, hvordan pointene fordeles fra 
handicap 54. - 7 slag=1 point - 6 slag=2 point 5 slag=3 
point - 4 slag=4 point - 3 slag=5 point
2 slag =6 point - 1 slag=7 point. Hvis bolden ikke er i hul 
på 7. slag, samles bolden op. Når hullet er færdigspillet,  
går du videre til næste tee-sted, hvor du noterer scoren 
fra forrige hul.
Får du 18 point for 9 huller (24 for 12) har du gået til dit 
handicap. Får du mere end 18 (24) har du gået bedre 
end dit handicap, og skal derfor reguleres ned inden 
næste runde på par 3 banen.

Rigtig god tur.
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