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LOGBOG  HOLBÆK GOLFKLUB. 

 

 

 

TILHØRENDE: 

 

_________________________ 
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HANDICAP KORT. 
 

GODKENDELSER TIL BANEN: 

PRØVE 1:  

- Du spiller fra 100 meter markering i midt fairway. 
- Du spiller 4 huller. 
- Du må max bruge 25 slag til de 4 huller 

GODKENDT DEN _________ AF: _________________________ 
 

PRØVE 2: 

- Du spiller fra 150 meter markering i midt fairway. 
- Du spiller 6 huller. 
- Du må max bruge 38 slag til de 6 huller. 

GODKENDT DEN _________ AF: _________________________ 
 

PRØVE 3:  

- Du spiller fra Teested 41. 
- Du spiller 9 huller. 
- Du spiller stableford ud fra handicap 72. 
- Du reguleres i handicap, når du laver mere end 18 point. 
- Scorekort til regulering afleveres til begynderudvalget. 

 

Der efter overgår du til Torsdagsturneringerne, hvor du spiller 9 huller fra tee 41. Du kan løbende 
følge dit handicap i nedenstående skema. 

 

 

HANDICAP 72        
 



 

3 
 

REGELPRØVER: 
 

PKT. 1: DGU´S REGELPRØVE. 

Gennem dit medlemsnummer går du på DGU´s hjemmeside, hvor du finder 
regelprøven. Regelprøven har spørgsmål og svar muligheder, hvor du har ret til at 
bruge dine udleverede regelbøger under din besvarelse. Du får efter prøvens 
afslutning besked, om du er bestået eller kan prøve igen. Holbæk Golfklub får 
besked fra DGU om din prøves resultat, således at du kan få nedenstående 
underskrevet af udvalget. 

Bestået regelprøve fra DGU: 

Godkendt den _____________ af: _________________________ 

 

PKT. 2: REGLER I PRAKSIS.  

Holbæk Golfklubs regel- og dommerudvalg afholder løbende kurser i ”Regler i 
Praksis”. Se opslag. Du skal have deltaget i mindst et kursus med nedenstående 
underskrift. 

Deltaget i regler i praksis i Holbæk Golfklub: 

Godkendt den _____________ af: ___________________________ 
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SPILLE PRØVEKORT. 
 

PRØVE 1: Putte prøve. 

- Du putter 18 huller på puttebane. 

- Du bruger max 48 slag. 

GODKENDT DEN _________ AF: _________________________ 

 

PRØVE 2: Kort indspil. 

- Du spiller ind med et jern 3 meter fra greenkant til nærmeste flag 3-4 meter inde på green. 

- Du har 6 ud af 10 bolde indenfor 3 meter fra flaget. 

GODKENDT DEN _________ AF: _________________________ 

 

PRØVE 3: Langt Indspil. 

- Du spiller ind med jern 12 meter fra greenkant til flag 6-7 meter inde på green. 

- Du har 6 ud af 10 bolde indenfor 5-6 meter fra flaget. 

GODKENDT DEN _________ AF: ___________________________ 

 

PRØVE 4: Pitch slag. 

- Du spiller ind med et jern 30 meter fra greenkant til flag på green. 

- Du har 6 ud af 10 bolde på green. 

GODKENDT DEN _________ AF: _________________________ 

 

PRØVE 5: Bunker prøve. 

- Du spiller med jern fra bunker. 

- Du har 6 ud af 10 bolde ude af bunker. 

GODKENDT DEN _________ AF: ___________________________ 

 


