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Kære medlemmer 
 
Sidste nyhedsbrev på regelområdet handlede om de nye teestedsmarkeringer: 55, 51 og 47 og hermed også om etableringen af 
det nye ”blå” teested. Disse nye teestedsmarkeringer er nu langt om længe kommet retur fra producenten og vil blive sat op til 
foråret. Tiden vil så vise, om de holder bedre til det danske vejrlig, end de gjorde i første omgang. Vi får se. 
  
Denne gang handler nyhedsbrevet om genrating af vores baner, som DGU-konsulenter gennemførte i juni måned og som nu – i 
forbindelse med sæsonstart 2023 – skal implementeres. Hvad består ændringerne i? Og hvad kommer det til at betyde for den 
enkelte spiller? Herudover vil jeg kort omtale de ved årsskiftet 2022/2023 indførte regelændringer, som i det store og hele blot er 
småjusteringer til enkelte af de regler, der blev indført i januar 2019. 
 
Både vores 18 hullers og vores 9 hullers bane blev ratet af DGU tilbage i 2015. Meget er sket siden da. Træer er væltet – andre er 
fældet og nye er plantet og har vokset sig større. Desuden er vandløb og kanaler blevet gravet fri, så de nu er synlige. Hver for sig 
og samlet set har banens enkelte huller skiftet karakter og banen som sådan har ændret karakter. Klubben bad derfor DGU om at 
gennemføre en såkaldt genrating af vores to baner. Selve ratingen har bestået af dels en objektiv opmåling og visuel vurdering af 
banernes beskaffenhed (afstande, forhindringer m.v.), dels af en eksakt registrering af scores ved spil af banen (statistik) over en 
periode og endelig af en mere subjektiv vurdering af banens sværhedsgrad (erfaring). Resultatet af den samlede genrating har 
ikke overraskende betydet en ændret vægtning og rækkefølge af hullernes sværhedsgrader (handicapnøgler) og måske også en 
ændret samlet sværhedsgrad i forhold til andre baner. Lad os tage handicapnøglerne først. 
 
Hul 4 og hul 6 har byttet plads, så hul 4 nu er banens sværeste hul og hul 6 det tredje sværeste. Desuden har hul 3 og hul 8 byttet 
handicapnøgle. Hul 8 er nu banens næst nemmeste hul kun overgået af hul 14, der således er banens nemmeste hul. Samtidig har 
hul 3 og hul 13 nu fået hhv. handicapnøgle 13 og 14. Hul 10 og hul 17 har ligeledes byttet plads i hierarkiet. Hul 17 er nu bedømt 
lidt sværere end hul 10. Generelt set er par-3 hullerne nu banens nemmeste huller, mens de tre par-5 huller + hul 6 er banens 
sværeste huller. Der er helt sikkert delte meninger og holdninger til 18 hullers banens nye rating og dermed omfordeling af handi-
capnøgler, men det er nu en gang som det er – eller rettere bliver. 
 
Par-3 banen er ratet helt om. De sværeste huller følger nu entydigt hullernes længde. Jo længere hul, jo lavere handicapnøgle. 
Dette var ikke tilfældet før. 
 
Samlet set er vores 18 hullers bane blandt landets letteste at score point på. Det giver vores gæster en positiv oplevelse at spille 
vores bane. Modsat oplever spillere fra Marielyst Golf Klub ofte at miste slag på andre baner og dermed have svært ved at spille 
op til vanlig standard på fremmede baner. DGU mener ikke, at der er noget usædvanligt heri og at den enkelte spillers handicap 
og dermed antal tildelte slag vil blive mere retvisende i takt med antallet af spillede og indrapporterede runder. 
 
Vedrørende nye regler fra årsskiftet så er der i hovedsagen kun tale om præciseringer af eksisterende regler. Der er tale om æn-
dringer/præciseringer ved/i regel 9.3 vedr. bold flyttet af naturkræfter, 11.1b(2) vedr. bold i bevægelse der rammer tilfældig 
spiller og regel 14.3 om drop af bold i flaglinjen samt en række mindre justeringer af regel 3.3.b(4), 4.1.a(2), 6.3.b(3), 10.2.b, 25, 
1.3.c(4) og 9.4.b. Der henvises i denne forbindelse til DGU-hjemmeside samt en nyrevideret lommeguide (2023-version). 
Det kan desuden anbefales at abonnere på DGU´s Golfnyt, hvor der ofte bringes nyttig viden om golf. 
 
Jeg vil i forbindelse med sæsonstart 2023 gennemføre et antal teorilektioner, som klubbens medlemmer er meget velkomne til at 
melde sig til. Der vil ved den lejlighed/de lejligheder tillige blive gennemgået regler og praksis, der har større betydning for det 
daglige spil på vores baner. Mere herom vil blive sendt ud først i det nye år.  
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