
SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB
UPRUUMOGENSTRUUMOGENS PENSTRUUMOGEN PR P

MOGENSTRUP

Hole in One

Brug af sprøjtemidler

Generationsturnering 14. august
Tilmelding på hjemmesiden

Matas Elite Am/Am 20. og 21. august
Tilmelding i klubhuset

Har du brug for hjælp ude på banen!
Læg følgende numrene ind på din mobil:

 Sekretariatet 5576 1555
Proshoppen 5576 1575

Restauranten 5576 1595

10. NYHEDSBREV 1. august 2011



5. og 6. Hole in One i år

Hole in One

2 gange Hole in One på 1. hul

Flemming Wagner lørdag den 25. juni

Per Nielsson mandag den 1. august

Stort tillykke!

Brugsen i Mogenstrup er sponsor med en fl. 
whisky for Hole in one opnået på vores bane. 

Brug af sprøjtemidler

Der har været en del presseomtale af golfklub-
bers ulovlige brug af sprøjtemidler. 

Sydsjællands Golf Klub haft besøg af Miljømini-
steriet den 27.4.2011.

Konklusionen i rapporten var ”Tilsynet gav ingen 
anledning til bemærkninger fra tilsynet.”

Bestyrelsen ønsker samtidig alle klubbens med-
lemmer en rigtig god sommer.

Per Stecher

Banen

Hazard

A

Når bolden berøre hazardens 
grænse er bolden i hazard.

Bolden A er lige akkurat  
i vandhazard  
(den stiplede linie)

Hvornår er bolden i hazard?

26-1. Lempelse for bold i vandhazard
Det er et spørgsmål om kendsgerninger, om en 
bold, som ikke er blevet fundet efter at være blevet 
slået hen imod en vandhazard, er i hazarden. For at 
anvende denne Regel skal det være en kendsgerning 

eller så godt som sikkert, at bolden er i hazarden. I 
mangel af denne sikkerhed, skal spilleren gå frem 
efter Regel 27-1.

Hvis en bold er i en vandhazard, eller hvis det er en 
kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, 
som ikke er blevet fundet, er i en vandhazard, (hvad 
enten bolden ligger i vand eller ej), må spilleren med 
ét straffeslag:

a. spille en bold fra et sted så nær som muligt ved det 
sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet 
(se Regel 20-5); eller

b. droppe en bold bag vandhazarden og holde det 
punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede vand-
hazardens grænse, direkte mellem hullet og det sted, 
som bolden droppes på, uden grænse for hvor langt 
bag vandhazarden bolden må droppes; eller

c. som yderligere valgmuligheder, der kun er anven-
delige, hvis bolden sidst krydsede grænsen for en 
parallel vandhazard, droppe en bold uden for vandha-
zarden inden for to køllelængder fra og ikke nærmere 
hullet end (i) det punkt, hvor den oprindelige bold 
sidst krydsede vandhazardens grænse, eller (ii) et 
punkt på vandhazardens modsatte grænse i samme 
afstand fra hullet.

Spilleren må løfte og rense bolden eller erstatte 
bolden, når han går frem efter denne Regel.



14-08-2011 Gunstart kl. 8.30

Turneringsform Greensome stableford i to rækker 

H/Å turnering Åben sammen med medlemmer.

Deltagere Familie rk.: Far/søn, mor/datter, far/datter, mor/søn, 
bedsteforældre/børnebørn, A+B-rk.
Sideløbende rk. Aldersforskel min. 20 år, A+B-rk.

Antal huller 18

Maks. hcp. 54.

Tilmeldingsfrist Onsdag 10-08-2011 kl. 18.00.

Maks. deltagere 45 par i familierækken, 25 par i sideløbende række
Er der spillere på reserveliste, men ikke 70 par i alt, 
fyldes der op fra reservelisten til og med 70 par, men 
man flytter ikke række

Ved lige resultat Se generelle turneringspropositioner

Turneringsfee mv. Senior kr. 60,-, Junior 50,-
Gæst senior inkl. greenfee kr. 175,-
Gæst junior inkl. greenfee kr. 125,-

Turneringsleder Steen Kraase og Henrik Karmark 55 77 48 82

Generations- og sideløbende turnering

TURNERING

DiBa



 

 

 

 Elite AM/AM 
 

 
Turneringsform Holdturnering.  
 
Start Lørdag startes fra 1. tee fra kl. 8.00. 
 Søndag er der gunstart  kl. 9.00. 
 
Antal Rækker 2 lige store rækker. 
 
Å Turnering Åben. 
 
Antal huller 36. 
 
Maks. hcp. Se propositioner 
 
Tilmeldingsfrist Onsdag 17.08.2011 kl. 18.00 
 
Maks. deltagere 26 hold 
 
Ved overtegning Der opsættes reserveliste – turneringsfee betales 

først ved deltagelse. 
 
Ved lige resultat Se turneringspropositioner. 
 
Turneringsfee  Pr. hold kr. 1200,- inkl. tættest på samt morgen og 

frokostbuffet søndag. Gæster betaler 200,- ekstra. 
 
Turneringsleder  Henrik Karmark 55 77 48 82 
  

TURNERING 

Sponsor 

Matas Præstø og Normann Holding 
 

Dato: 20. og 21. august 2011 


