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HOLE IN ONE PROCEDURE 

 
 

Følgende betingelser skal være opfyldt for godkendelse af et 
hole in one: 

 

� Det skal finde sted under normalt spil af en runde, som dog ikke behøver at fuldføres 

� Der skal være spillet med en medspiller/markør, eller slaget skal være overværet af et vidne 

� slaget skal være det første slag på hullet, Det vil sige, at hole in one med en ny, eller provisorisk 
bold ikke anerkendes 

� slaget skal være slået til den ordinære green fra et af de ordinære teesteder, eller fra et af klubben 
afsat provisorisk teested, som dog ikke må ligge væsentligt nærmere green end det ordinære 
teested 

� for runden (eller den spillede del af runden) skal et scorekort være korrekt udfyldt og 
underskrevet af spiller og markør eller påtegnet af vidnet. 

 

således rapporteres HOLE IN ONE 
 

HOLE IN ONE skal indberettes til klubbens Restaurant med tydelig angivelse af navn, 
hjemmeklub, og medlemsnummer desuden noteres på hvilket hul, det pågældende HOLE IN 
ONE fandt sted.  
Sker slaget udenfor restaurantens åbningstid afleveres kortet i brevsprækken til greenfee.  

 

og således fejres HOLE IN ONE i Svendborg Golf Klub 
 

Når du efter runden kommer tilbage til klubhuset, dokumenterer du overfor personalet i 
restauranten den glædelige begivenhed jf. ovennævnte krav. 
 
Hvis du er over 18 år får du én flaske "Golf Whisky", så begivenheden kan fejres behørigt med 
øvrige gæster over 18 år i restauranten – Flasken skal uddeles til de gæster som befinder sig i 
restauranten/på terrassen på det tidspunkt hvor scorekortet afleveres til personalet. Når flasken er 
tom, eller alle har fået et glas, må du tage flasken med hjem som et evigt minde.  
Der kan maksimalt uddeles én flaske pr. Hole In One. 
 
Hvis du er under 18 år fejres begivenheden med en lille sodavand/øl til gæsterne efter samme 
princip som med whiskyen. 
 
Ved slutningen af sæsonen vil sekretariatet sørge for en opdatering af tavler i klubhuset således at 
årets Hole In One’s figurerer i klubhuset. 
 
Sponsor for Whisky er Vinspecialisten Svendborg, du finder dem i Korsgade nr. 7 
 
 
 
 


