Baneguide
18-hulsbanen

Velkommen til Odsherred Golfklub
og rigtig god tur.
Praktiske bemærkninger:
Toiletfaciliteter findes efter 4. og 12. hul, samt i omklædningsrum i klubhuset (efter hul 9).
Drikkevand findes ved klubhuset, 1. tee, samt to1iletterne. Hjertestarter findes i klubhusets foyer.
Tordenshelter ved 5. (kan også nås fra 2 og11 samt ved 12.(også kan nås fra 8 og 14)

Kontakt
Café Solvogn:
Telefon: 52 39 23 24
Pro Preben Daa
Telefon: 30 73 14 23
Telefontid tirs, ons, fre, lør, søn kl. 9-9.30

Sekretariat/reception
Telefon: 59 30 20 76
Åbningstider: Mandag til fredag: 9.00-14:00 fra påske til uge 42.
Udenfor sæson, mandag, tirsdag, torsdag og fredag : 9.00:13.00
Lørdag og søndage samt helligdage i sæsonen fra 9:00-14:00.
På turneringsdage kan der være ændringer til ovennævnte åbningstider

Der skal slåes 1 gang på klokken, når green forlades
Vedr. de bagerste teesteder på hul 1: Der må kun spilles fra måtten. Med hensyn til at anlægge
et græsteested på 1. hul, har vi desværre nogle udfordringer. Det største problem er, at der 30
m. nordvest for teestedet ligger en fredet gravhøj. Det betyder, at der ikke må foretages nyanlæg. Skal vi have et græsteested, der kan holde, skal der foretages et betydeligt anlægsarbejde,
som Kulturarvstyrelsen ikke vil tillade. Men det er en sag vi arbejder videre med, da jeg også
personligt, kunne ønske mig en bedre løsning på problemet. Med venlig hilsen Finn Thuesen,
greenkeeper, Odsherred Golfklub.

Husk at lægge turfs på plads og rette nedslagsmærker på runden.
Greenen skal forlades højre om.

Vejledende tid: Hul 3 spillet efter: 45 min.

Toilet forefindes i den hvide bygning. Følg evt. skiltene.

Såfremt der er plads foran den bold, du spiller i, så husk at vinke en hurtigere spillende bold igennem.

Følg skiltningen ”Next Tee” venstre om birketræet.
Vejledende tid: Hul 6 spillet efter: 1 time og 30 min.

Der skal slåes 1 gang på klokken, når denne passeres.
Vink næste hold igennem, hvis du skal lede efter din bold. Også hvis der ikke er et
ledigt hul foran dig.

Husk at vogne ikke må trækkes mellem green og greenbunker.

Følg skiltningen mod ”Next tee”.
Nærmeste toiletter, vand m.m. findes i klubhuset efter hul 9.
Vejledende tid frem til hul 9: 2 timer og 10 min.

Når du har vinket igennem, må du i alt lede i 3 min. Vær i øvrigt opmærksom på, at
udslag fra tee 56 og 51 på dette hul bør afvente, at udslag på hul 17 tee 56 og/
eller 51 er afviklet.

Der skal slåes 1 gang på klokken, når green forlades.

Vejledende tid: Hul 12 spillet efter: 2 timer og 5 min.

Husk at vogne ikke må køre eller trækkes ind over greens og teesteder eller mellem greens og greenbunkers.
Der skal slåes 2 gange på klokken, når denne passeres.

Husk at rive i bunker og at lægge riven på plads—helt ned i bunkeren, og med
tænderne parallelt med spilleretningen.

Vejledende tid : hul 15: spillet efter: 3 timer og 35 min.

Du kan ringe og forudbestille i Café Solvogn, tlf. 59 30 20 76.

Vær opmærksom når der drives ud fra hul 10.

Vejledende tid for hele runden: 4 timer og 15 min.
Klubbens pro Preben Daa står til rådighed med råd og vejledning, tlf. 30731423.

Dagens Pin-placering er opslået i starterhuset ved 1. tee
Pinplaceringer hul 1, 4, 7, 10, 13 og 16:

Pinplaceringer hul 2, 5, 8, 11, 14 og 17:

Pinplaceringer hul 3, 6, 9, 12, 15 og 18:

Faciliteter i Odsherred Golfklub
Odsherred Golfklub byder på:
- 27 huller
- Driving range med 20 udslagsmåtter, heraf 3 overdækkede
- Indspilsområde med øvebunker, spejl, m.m.
•
Putting greenFølg stien efter hul 18.
•
Short game bane
•
Indspilsgreen
Vi dækker dine behov på golfrunden:
- Klubben råder over 14 golfbiler til udlejning.
- Bags, trolleys og udstyr kan lejes i sekretariatet.
- Vandpost ved træningsområdet: Vask ved klubhus og for enden af p-plads, samt
vandhane ved indspil/driving range.
- Toilet og vandpost undervejs: Toiletbygningen finder du i skoven efter hul 4.
Benyt faciliteterne i klubhuset:
- Rummelige omklædningsrum med brusebad og toilet.
- Gæster kan låne håndklæder i sekretariatet.
- Golfexperten satellit-shop med et begrænset udvalg af handsker, bolde, tees m.v.
- Stor terrasse med mindeværdig udsigt over 18-hulsbanen og det smukke Odsher
red.
- Handicapvenligt toilet ved omklædningsrummene.
- 3 yderligere gæstetoiletter i klubhuset.
- Renseplads med kummevask, børste og trykluft findes på for og bagsiden af klubhuset. Følg stien efter hul 18.

Lokalregler.
1. Banemarkeringer.
Hvide markeringer
Out of bounds
Røde markeringer
Strafområde
Blå markeringer
Areal under reparation
Pæle med grøn top/blå snor/plastikmærke Areal under reparation med spilleforbud
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger
2. Ikke-flytbare forhindringer.(F-18)
Alle pæle på banerne og alle malede sten, som angiver afstande, samt træer med støttepæle,
behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.
Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.
3. Drop bold på fairway ved bold out of bounds eller mistet.(E-5)
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel
E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil 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 til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.) Se
fulde ordlyd til denne regel på klubbens hjemmeside.
4. Provisorisk bold for en bold i et strafområde på Hul 17.(B-3)
Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 17, må spilleren, i modsætning til
Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i
Regel 17.1d (den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3)
• hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet skal der fortsættes med denne
• hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid ikke findes, eller det er blevet en
kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så skal spilleren fortsætte
med den provisoriske
hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, som den ligger, eller med den
provisoriske bold.
Se fulde ordlyd til denne regel på klubbens hjemmeside.
5. Ikke - flytbare forhindringer tæt på greens.(F-5)
“Lempelse for gene fra en Ikke-flytbar forhindring kan ske efter Regel 16.1.
Spilleren har også denne ekstra mulighed for at tage lempelse, når sådanne ikke -flytbare
forhindringer er tæt på greenen og på spillelinjen:
Bold i det generelle område. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en Ikkeflytbar forhindring er:
På spillelinjen, og er:
Inden for to køllelængder af greenen og
Inden for to køllelængder af bolden.
Undtagelse – ingen lempelse, hvis valg af spillelinje er klart urimelig. Der er ingen lempelse
efter denne lokalregel, hvis spilleren vælger en spillelinje, der klart er urimelig.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel
14.7a.”
Straf for overtrædelse af Lokalregel:
Den generelle straf: Hulspil: Tab af hul. Slagspil: 2 strafslag.
Midlertidige lokalregler vil fremgå af opslag i klubhuset samt ved 1.tee.
Godkendt af DGU 25 juni 2019.
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