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Oversigt over gældende politikker i Midtsjællands  Golfklub 
 

Herunder finde du en liste over diverse politikker der er gældende i Midtgolf 

 

Oversigt:  

Handicapbegrænsning på 18 Huls banen 

Golfbox blokeringer 

Hole In One 

Vandrepokaler vedr klubmesterskaber 

 

 

Tordenvejrs politik 

 

 

Bankkonti for klubber i klubben 
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Handicapbegrænsninger for spil på 18 huls banen 

Green-fee spillere skal have et DGU medlemskab med national spilleret, samt et handicap på 42 

eller derunder.   

Ikke DGU medlemmer er velkomne til at spille på 6 hulsbanen. 

Opdateret d. 12/8-2019       

 

Blokering af banen i Golfbox  

Turneringsudvalget samt klubber i klubben indsætter blokeringer i Golfbox således at 

blokeringerne er rimelige ift til turneringsafvikling og bane flow, men samtidig ikke blokerer mere 

en nødvendigt. (En generel vejledning kan læses på turneringsudvalgets side HER) Baneejer 

foretager blokeringer til diverse eksterne gruppe events. Hvor disse risikerer at konflikte med 

klubbens blokeringer aftales blokeringsmønsteret med de relevante parter.  

Opdateret d. 12/8-2019    Tilbage til  

Oversigt: 

 

Hole In One 

Der er præmier til HiO på alle PAR3 huller 

På Hul 2  Udløser en god flaske whisky doneret af Eriksens Vinhandel *) 

På Hul 5 SuperBrugsen Tølløse     Gavekort til SuperBrugsen Tølløse  på 500 kr 

På Hul 8 Udløser en god flaske whisky doneret af Eriksens Vinhandel *) 

På Hul 10 Udløser en god flaske whisky doneret af Eriksens Vinhandel *) 

På Hul 12 Bromølle Kro                         Gavekort    på 1000 kr 

På Hul 17 Skomager kroen   Gavekort   på 1000 kr  

*) For juniorer udbetales der et gavekort på 500 kr. til Proshoppen  

Annoncering: 

• Det opslås på forsiden som en nyhed  (af webmasteren) 

• Banerekord oversigten opdateres   (af webmasteren) 

• Der opsættes et skilt på HiO tavlen i Caféen   

•  
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http://midtgolf.dk/turneringer/turneringsudvalget
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Vandrepokaler vedr klubmesterskaber 

Alle vandrepokaler skal afleveres senest 4 uger før klubmesterskaberne 
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Tordenvejrs politik 

Det er altid den enkeltes ansvar at standse sit spil  og 

forlade anlægget uanset om det er en privat runde eller 

i forbindelse med en turnering.  

 

Herunder er der en vejledning til hvordan man generelt 

skal forholde sig hvis man bliver overrasket af et tordenvejr. 

Det er livsfarligt, når det tordner på en golfbane! 

Trækker det op til tordenvejr, skal du derfor tage det alvorligt - og straks søge mod 
klubhuset. Ingen spiller golf i tordenvejr! 

Bliver du overrasket og fanget af uvejret, så skal du træffe følgende forholdsregler: 

Lad udstyret stå. Det virker som en elektrisk leder 

Sæt dig straks på hug med samlede fødder og gør dig så lille som muligt. 

Jo lavere du er, jo sværere har lynet ved at 'finde' dig. I denne stilling rager du ikke så 
højt op og du rører kun jorden ét sted. En liggende krop vil have større berøringsflade 
med jorden og derved vil der også være større chance for, at en strøm finder vej igennem 
dig. 

Hold dig væk fra høje træer (specielt enkeltstående træer) og andet, der rager op i 
landskabet. De tiltrækker lyn. 

 Et klassisk råd er at ligger sig i en bunker. Dette gælder kun, hvis bunkeren ligger lavt i 

terrænet. Hvis den derimod ligger på en forhøjning, er det et dårligt råd! 
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Det er farligt blot at være ude i tordenvejret! Man kan komme til skade af elektriske 
fænomener i tordenvejr uden at blive ramt af lynet.  
Når en tordensky med en spænding på millioner af volt hænger over landskabet, opstår 
der et kraftigt elektrisk felt. Genstande der er elektrisk forbundet med jorden (som fx 
personer) kan blive elektrisk ladet op af feltet. Når der springer et lyn, udlignes 
spændingsforskellen mellem tordenskyen og jorden lokalt og det elektriske felt forsvinder. 
Når det elektriske felt ikke længere er der, vil den elektriske ladning, der er opbygget fx i 
overkroppen på et menneske, søge mod jord. Dette kan give fare for hjertestop. 

Selv om Midtsjællands Golfklub har en Hjertestarter i klubhuset, så er det bedre at 
forebygge...                     Søg indendørs i tide! 

Når det hele er overstået... Fortsat spil efter tordenvejr reguleres efter regel 6-8. 

Kilder: DGU og DMI. Læs mere om lyn i DMI's publikation Tema: Lyn og torden... 
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Bankkonti for klubber i klubben 

Alle konti der benyttes til indbetalinger i forbindelse med arrangementer for medlemmer af 

Midtgolf, skal oprettes i Sparekassen Kronjylland / Holbæk og knyttes til Midtsjællands Golfklubs 

CVR#. Oprettelse af Konti i Sparekassen Kronjylland aftales med kassereren i hvert enkelt tilfælde.  
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http://www.dgu.org/nyheder/nytfradgu/2009/goderaditordenvejr
http://www.dmi.dk/dmi/index/viden/temaer/lyn_og_torden-2/lyn_og_torden5.htm
http://www.dmi.dk/dmi/lyn-3.pdf

