
DATO NUMMER / NAVN TURNERING SCORE

TID MEDLEMSNUMMER

-
TURNERINGSFORM POINT

TEE KLUB RÆKKE HCP SPH EDS

Blankt scorekort

STARTHUL BANE
Ishøj 18 hullers bane

SPILLER 1 SPILLER 2 SPILLER 3 MARKØR

HUL TID 50 PAR INDEX SPH SLAG P SPH SLAG P SPH SLAG P SPH SLAG P

1 225 4 16

2 300 4 6

3 130 3 8

4 335 4 10

5 255 4 14

6 300 4 4

7 195 4 18

8 410 5 12

9 310 4 2
UD 2460 36 UD

STARTHUL BANE
Ishøj 18 hullers bane

SPILLER 1 SPILLER 2 SPILLER 3 MARKØR

HUL TID 50 PAR INDEX SPH SLAG P SPH SLAG P SPH SLAG P SPH SLAG P

10 305 4 5

11 410 5 15

12 130 3 3

13 280 4 11

14 275 4 9

15 280 4 13

16 110 3 7

17 330 4 1

18 390 5 17

IND 2510 36 IND

UD 2460 36 UD

TOTAL 4970 72 BRUTTO

D
CR

SL

71,6

122

- SPH

NETTO

H
CR

SL

66,4

115

UNDERSKRIFT SPILLER UNDERSKRIFT MARKØR + MEDLEMSNUMMER

1. Banemarkeringer:
Hvide pæle: Out of bounds. Røde pæle: Rødt strafområde. Blå pæle: Areal under repara on. Blå pæle grøn top: Område med
Spilleforbud
2. Lempelse for gene fra en sprinkler tages e er Regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen
og på spillelinjen: For en bold i det generelle område må spilleren også tage lempelse e er Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en
rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.
3. Hvis en spillers bold ligger i eller berører et lu ningshul:
- Bold i det generelle område. Spilleren kan tage lempelse e er Regel 16.1b. Hvis bolden kommer l at ligge s lle i et andet
lu ningshul, kan spilleren igen tage lempelse e er denne lokalregel.
- Bold på Greenen. Spilleren kan tage lempelse e er Regel 16.1d.
Men gene eksisterer ikke, hvis lu ningshullet kun er l gene for spillerens stance eller på greenen, spillerens spillelinje.
4.  Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag e er Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside)
droppe en bold ind l to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller
skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet l fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.) Lokalreglen
gælder ikke når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.
5. Out of bounds grænsen på hul 5 og 6 er defineret af den banenære kant af asfaltvejen
6. Provisorisk bold for en bold i et strafområde (2. og 3. hul)
Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 2 (søen nærmest tee-sted) og hul 3 (søen nærmest green), må spilleren,
i modsætning l Regel 18.3a, spille en provisorisk bold e er en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d (den
provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt e er Regel 18.3)
1. Hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet skal der fortsæ es med denne
2. Hvis den oprindelige bold inden for 3 minu ers søge d ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert,
at den er i strafområdet – så skal spilleren fortsæ e med den provisoriske
3. Hvis den oprindelige bold inden for 3 minu ers søge d findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsæ e enten med den
oprindelige bold, eller med den provisoriske bold
Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.


