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Nyhedsbrev Februar 2021 

 

Nyt år 

Et nyt år er startet, vi troede længe at vi skulle få en normal forårs sæson, 

men det er desværre ikke tilfældet. Banerne er åbne men restauranterne 

lukkede. 

Mange af os er i Danmark andre bliver bare hjemme i deres egen boble. 

Mange venter på vaccinen for dermed at få en større frihedsgrad. 

Vi håber på at vi snart kan få fuldt program. 

 

Ugedagsturneringer 

Alle ugedagsturneringer er i fuld gang. 

Problemet er blot at der ikke er ret mange deltagere. 

Så er du i det sydlige kom ud og vær med, vi passer på hinanden. 

Golf Club Danois 



Golf Club Danois       www.golfclubdanois.dk 
 

 

 



Golf Club Danois       www.golfclubdanois.dk 
 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen skal efter planen afholdes den 26 marts.  

Vi har vurderet at dette kan godt blive svært med Corona situationen, den er 

derfor rykket til Onsdag den 26 maj. 

 

Golfbox og DGU 

DGU har i december meddelt os at vi ikke længere kunne være en Dansk 

klub med placering i Sydfrankrig. Endvidere sagde de at vi heller ikke hørte til 

i DGU og dermed vores danske medlemskab af Golfbox. Dette skete fordi 

nogle danske klubber klagede over at vi optrådte som en dansk klub uden at 

have en bane i Danmark. 

Noget af en trist meddelelse for os, som potentielt truede vores virke. 

Vi har derfor arbejdet med hvordan GCD fremover skulle håndteres. 

Vi har drøftet dette med Golfbox for at finde en løsning som passer til os. 

Resultatet er blevet at vi fremover er en Fransk klub og er registreret som 

sådan i Golfbox, vi kan fortsat bruge turneringsmodulet og regulere handicap 

for de medlemmer der har hjemmeklub i GCD. 

Hvis man ønsker at være DGU medlem kan man melde sig ind i Green value 

som Flexmedlem eller en anden dansk klub, denne bliver så hjemmeklub. 

For dem der er medlem af en Fransk klub med fransk handicap, reguleres 

dette manuelt i GCD. 

Man kan fortsat bestille tider i Danmark gennem Golfbox men vi står som 

medlem af en Fransk klub(GCD) og man skal oplyse sit medlemsnummer når 

man bestiller. 

Vi melder os ud af DGU. 

Dette skulle sikre, at vi kan køre videre ”på samme måde” som hidtil. 
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Der har været og vil sikkert fortsat være lidt problemer med Golfbox, dette 

skyldes at de har en del programmeringer i forbindelse med det nye WHS 

system. 

 

Kønnenes Kamp 

En af klubbens helt store turneringer med rigtig mange deltagere. 

Herrerne tabte sidste gang for 2 år siden, så dermed er det op til dem at 

bestemme hvor turneringen skal afholdes. Herrerne har bestemt sig for Saint 

Donat og datoen blev fastsat 9. april. Vi har vurderet at dette nok ville blive 

svært og har derfor rykket denne turnering til fredag den 21 maj. 

Som vanligt er det hulspils match med 2 damer mod 2 herrer. 

Birger Rask har igen i år lovet at være sponsor for turneringen og medbringe 

vin til det vindende hold.  

Provence Open 

Turneringen aflyses i år 

Par Match 

Turneringen aflyses i år 

 

 

Forårs afslutnings match 

Forhåbentlig er vi her så langt henne at vi kan gennemføre, om end intet er 

sikkert. 
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Danske Bank Luxembourg har indvilget i også at være sponsor på 

forårsafslutningen. Ligesom sidste år vil den blive afholdt på Monaco Golf 

Club hvor vi håber på ligeså godt vejr som sidste år. 

Buggies bestilles hos Mads. 

Matchen afvikles 29. maj .  

 

Monaco hul 4 

 

 

Årsregulering af handicap 

Hvis der er medlemmer med GCD som hjemmeklub der ønsker års regulering 
pr. 31.12.20 kan de henvende sig til Jos på josprivat.jtgh@gmail.com . Man 
bedes oplyse navn og medlemsnummer og en begrundelse for at blive års 
reguleret. Herefter vil Jos gennemgår medlemmets handicap-arkiv samt 
indleverede scorekort for 2020. Betingelsen for at blive års reguleret er at der 
skal være indleveret minimum 8 tællende scorekort i 2020. 
 

Kontingent 

Kære medlemmer, alle dem der får klubben til at køre rundt gør det frivilligt 

fordi de godt vil yde noget til at vi har vores golfklub og mange gode 

aktiviteter. 

mailto:josprivat.jtgh@gmail.com
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En af dem er vores kasserer, hun kræver kontingent op en gang om året. Ikke 

noget rigtig fedt job, men hun gør det. Nogle syntes så at hun skal have mere 

at lave så de betaler ikke til tiden men skal rykkes en eller flere gange, hvilket 

kræver at kassereren skal bruge flere frivillige timer.  

Så venligst hjælp ved at betale kontingent til tiden. Eller hvis du ikke ønsker 

at være medlem så skriv en mail til Connie. 

Medlemmer 

Vi er til 2021 sæsonen 121 personer, dvs lidt lavt, til det aktivitetsniveau vi 

godt vil have, så kender du golfspillere så tag dem med ud og spille eller 

opfordre dem til at komme og spille med os. 

Det er hyggeligere hvis vi kan samle et rimeligt antal spillere til vores 

matcher. 

 

Velkommen til nye medlemmer: 

Freddy Clausen har tidligere været medlem af GCD 

Misforståelser ? 

Nej, du må ikke før et bunkerslag tage prøvesving i bunkeren, hvor du rører 
sandet. Du må heller ikke berøre sandet foran eller bagved bolden (grounde) 
eller røre sandet i tilbagesvinget, når du skal slå fra bunkeren.  

Jo, du må gerne grounde køllen før slaget, tage prøvesving og røre græsset i 
tilbagesvinget, når du skal slå fra et strafområde (røde eller gule pæle). 

Jo, du må gerne reparere nedslagsmærker eller mærker efter spikes i din put-
telinje, før du putter. Og på resten af greenen for den sags skyld. 

Et "dobbeltslag", hvor du rammer bolden to gange med samme sving, tæller 
kun for ét slag uden yderligere strafslag. 

Du må tage lempelse uden straf for en bold, der er fæstnet i eget nedslags-
mærke overalt i det generelle område, ikke kun i den tætklippede del. Altså 
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også i roughen, men ikke i bunker eller strafområde. På green gælder særlige 
regler. 

Det koster ikke strafslag, hvis du under søgning efter bolden tilfældigt får bol-
den til at flytte sig, f.eks. fordi du træder på den eller sparker til den. Men bol-
den skal genplaceres, før du slår. 

Det koster heller ikke strafslag, hvis du tilfældigt kommer til at flytte bolden på 
greenen, også efter at du har adresseret den og er klar til at putte. Men også 
her skal bolden genplaceres, før du slår. 

Tre minutter er ikke lang tid, men det er den maksimale tid, du må lede efter 
bolden, før den er tabt. Så se på uret, når du starter eftersøgningen i det om-
råde, hvor bolden formodes at ligge. Der bliver stadig ofte ledt langt mere end 
i tre minutter - også mere end de fem minutter, der var reglen før 2019. 

Nej, der er ingen strafslag, hvis din bold tilfældigt rammer dit eget, din part-
ners eller en anden spillers udstyr. Eneste undtagelse er, at din bold, når den 
puttes fra greenen, ikke må ramme en anden bold, der ligger på greenen. 

Nej, det er ikke en golfregel, at du skal sætte et personligt mærke på din bold 
med en tuschpen - men det anbefales kraftigt (Regel 6.3a)! Fordelen ved et 
personligt mærke er, at du kan fastslå, hvilken bold der er din, hvis der ligger 
to bolde med samme navn og nummer i samme område. Kan du ikke identifi-
cere en given bold som din, er den mistet. 

Nej, der er ikke lempelse for ikke-flytbare forhindringer i et strafområde. Så 
hvis din bold f.eks. ligger spilbar i en grøft, men dit sving generes af en bro, 
der går over grøften, må du enten spille bolden, som den ligger, eller tage 
lempelse med et strafslag og droppe bolden uden for strafområdet. 

Nej, en hvid out-of-bounds-pæl (eller anden markering af banens grænser) er 
ikke en "forhindring" i golfreglernes forstand. Så hvis en sådan pæl generer 
dit sving, må du hverken fjerne den eller tage lempelse uden straf.  

Til sidst: Der bliver stadig ofte droppet, som vinden blæser. Ikke teknisk, for 
alle dropper nu bolden fra knæhøjde, som de skal, men der er problemer med 
at finde det rigtige sted. Tager du lempelse fra et strafområde, er det ligegyl-
digt, hvor bolden ligger. Det afgørende er at finde det sted, hvor bolden sidst 
krydsede grænsen til strafområdet - og det kan være langt væk fra boldens 
placering. Fra det punkt kan du så vælge mellem de forskellige muligheder 
for lempelse: Sidelæns lempelse ved at droppe bolden inden for to 
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køllelængder fra skæringspunktet ikke nærmere hullet, eller gå tilbage på 
flaglinjen (en linje fra hullet gennem skæringspunktet). Kan du ikke anvende 
en af disse, må du gå tilbage og slå om fra det sted, det seneste slag blev 
slået. 

 

Tager du lempelse fra unormale baneforhold (f.eks. midlertidigt vand, muld-
varpeskud, areal under reparation eller ikke-flytbar forhindring) skal du først 
finde referencepunktet, som er det nærmeste punkt for fuld lempelse ikke 
nærmere hullet - og derfra har du et område på én køllelængde, hvor du kan 
droppe bolden. Mange undlader stadig at finde referencepunktet, før de ud-
måler den ene køllelængdes lempelsesområde. 

 

      

      

Formanden  

Der er sikkert mange, der ligesom mig så frem til 2021 – et år med mindre 

Corona og hermed færre restriktioner. Sådan blev det ikke helt, for Coronaen 

hærger stadig, men heldigvis er golfbanerne åbne, så vi har mulighed for lidt 

socialt samvær samt dyrke vores ynglings sport. 
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Ugedagsturneringerne kunne ønske sig flere deltagere. Deltagerantallet viser, 

at mange medlemmer er udmeldt, andre er stadig i Danmark. De få som 

møder op hygger sig i det fine og perfekte golfvejr og venter på bedre tider. 

Turneringslederne har i starten af året haft en udfordring med hensyn til 

spillernes hcp. (WHS) 

Det har også været problematisk med tilmelding via Golfbox. Tak for jeres 

tålmodighed, der arbejdes på en snarlig løsning. 

For tiden er der usikkerhed om, hvor mange af de planlagte turneringer, der 

her i foråret kan afholdes. Følg med på Golfbox og vores hjemmeside under 

”Kommende turneringer” her kan du også åbne linket, så du kommer direkte 

til Golfbox for tilmelding. 

Til alle har jeg en opfordring – ”tag en ven med til golf” vi har altid plads til 

gæster samt nye medlemmer. 

Mads Barslund sender ca. én gang pr. måned et nyhedsbrev til alle 

medlemmer – hold dig ikke tilbage hvis du går rundt med ideer/tanker eller 

oplevelser, som du tror kunne have interesse for andre. Send et lille indlæg til 

Mads, så vil Mads sørge for, at det kommer med i næste Nyhedsbrev. 

Pas på hinanden, på gensyn. 

 

Myrna Hald. 

 

Mange golfhilsner 

Mads Barslund 


