
Nyt fra Møn Golfklub: Baneudvalget marts 2023 
 

Tilstede udvalget: Lars Wandahl, Lasse Nielsen, Knud Erik Petersen 

Tilstede gæster: Knud Ryberg, Michael Gordon 

Hvor:   Centeret Møn Golfklub 

 

Der har været afholdt et møde i baneudvalget i løbet af februar med følgende dagsorden understreget: 

1.  Ny bane rating fra DGU 
o Der vil komme ny fordelingsnøgle som inkorporeres i baneguides, scorekort og 

konverteringstabeller.   
 

2. Kan vintergreens klippes/tromles? 
o Nej, der kan ikke køre maskiner banen for nuværende. 
o Vedr. sæson 2023/2024 oprettes nogle få frivillige grupper der i løbet af vinteren kan 

tromle vintergreens og flytte teesteder efter behov. 
 
3. Hvornår forventes greens at blive åbnet for spil? 

o Greens forventes åbnet for spil 17. marts, med behørig respekt for vintervejr de 
kommende uger. 
 

4. Oprydningsdag på banen? 
o Der indkaldes hermed frivillige, til at møde ved greenkeepergården den 25. marts kl. 

09:00. Medbring gerne græsrive eller lignende. 
o Arbejdet forventes at vare til ca. kl. 13:00 hvorefter der vil være frokost, pølser på 

grillen, ved greenkeepergården. 
 

5. Bliver høj rough klippet i foråret? 
o Nej. Roughen klippes i efteråret efter Ecco Tourens besøg.  

 
6. Bunkers: 

o Der skal forsøges at få etableret bunkergrupper der 2 gange om ugen, onsdag og fredag, 
skal ordne bunkers, blæse og rive.   

 
7. Hulansvarlig: 

o Det forsøges om man kan få opbakning blandt medlemmerne til at det enkelte medlem 
tager ”ansvar” for et hul, f.eks. hul 1 hvor man så har ”ansvaret” for, at der er ryddeligt på 
teestedet, at der ikke ligger papir o.a. på hulforløbet, at man er lidt mere opmærksom på 
evt. nedslagsmærker på green og at der indrapporteres til Greenkeeper ved skader eller 
andet som ikke umiddelbart kan fixes. 

 



      

 

Og så var der følgende spørgsmål til DIG: 

 

 

 

 

 

Vil du deltage i banerengøring den 25. marts med mødetid klokken 09:00 ved greenkeepergården? 

Du skal bare svare Ja, jeg vil gerne deltage i rengøring med angivelse af dit navn på nedenstående mail: 

Tilmelding til: lasse175@gmail.com, eller bare duk op på dagen! 

 

 

 

Vil du være en del af dem der skal ordne bunkers? 

Du skal bare svare Ja, jeg vil gerne deltage i Bunkergruppe med angivelse af dit navn og hvilken dag der 
passer dig bedst på nedenstående mail: 

Tilmelding til: lasse175@gmail.com  

 

 

Vil du være hulansvarlig for et hul? 

Du skal bare svare Ja, jeg vil gerne være hulansvarlig med angivelse af det foretrukne hul og dit navn på 
nedenstående mail: 

Tilmelding til: lasse175@gmail.com  

 

 

 

 

På forhånd tusind tak for din eventuelle hjælp og under alle omstændigheder ønskes du en pragtfuld 
golfsæson med sol og medvind på alle huller, nogle dejlige timer i godt selskab på banen og i klubhuset. 

 

https://movilab.org/wiki/Communs
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
mailto:lasse175@gmail.com
mailto:lasse175@gmail.com
mailto:lasse175@gmail.com
https://www.flickr.com/photos/gusilu/2785690627
https://www.flickr.com/photos/gusilu/2785690627
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 
 
 

Nye lokalregler:  

LOKALREGEL VEDR. 10. OG 11. HUL 

 

Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på 10 eller 11. hul, må 
spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 
lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1.d, når det skal afgøres, om 
den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3: 

1. hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet inden for 3 minutter, 
skal der fortsættes med denne. 
 

2. hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for 3 minutter – så kan 
spilleren vælge, enten at spille den oprindelige bold som den ligger, eller 
fortsætte med den provisoriske bold, med tillæg af 1 strafslag 

 
3. hvis den oprindelige bold ikke findes inden for 3 minutter, eller det er er blevet 

en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så skal 
spilleren fortsætte med den provisoriske bold, med tillæg af 1 strafslag. 

 

 
 
 
 
 

 

LOKALREGEL E-5 
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