
Referat fra baneudvalgsmøde den 24. oktober 2022 
Til stede: Kenneth Andersen, Rolf Pedersen og Ebbe Vej 

Afbud: Thomas Gulløv Longhi og Allan Brandt 

Dagsorden: 

1. Forslag fra Peter Sindberg ift. markeringer hul 12 
2. Forberedelse til banepanelmøde den 26/10 
3. Evt. 

Ad1: 

Forslaget fra Peter Sindberg vedr. markeringer i venstre side hul 12, har været vendt hos DGU. Her har man 

påpeget, at man i Furesø kan se vandhassart fra teestedet, og det derfor ikke er samme forhold der gør sig 

gældende som i Svendborg. 

Man kan ikke slå en provisorisk bold, hvis man ved at bolden i spil er endt i et strafområde, men i tilfælde af 

tvivl hos spilleren om et slag er i strafområde eller ikke, kan denne altid spille en provisorisk bold (regel 

18.3a/1 Desisions R&A og USGA).  

Dette kan med fordel bruges på hul 1, 2, 5, 7, 9, 12, 13, 14 og 18, i tilfælde af, at man er i tvivl hvorvidt man 

er i vandhazard efter drivet eller ej. 

Den tvivl vil altid være der, med mindre man selv ser bolden gå i strafområdet, eller bliver gjort 

opmærksom på at dette er tilfældet af øvrige spillere, forecaddie etc. 

Det er derfor besluttet at føre markeringerne tilbage til det de var tidligere, med ’’out of bounce’’ mod 

jernbanen og røde pæle omkring hassart. Hertil gøres opmærksom på regel XXX med et skilt på de huller, 

hvor det er relevant, ligesom der henvises til disse på scorekortet. 

Ad2:  

Vi fastlagde her dagsorden og roller ift. første møde med Banepanelet den 26. oktober. 

Dagsordenen for mødet med banepanelet ser sådan ud: 

  
1. Formålet med organiseringen af et baneudvalg og et banepanel (EV) 
2. Præsentation af deltagere og deres forventninger/motivation for at deltage 
3. Status på banen (KA) 
4. Forslag fra paneldeltagere 
5. Drøftelse af forslag 
6. Evaluering af denne måde at holde panelmøde. 
 

Ad3: ingen bemærkninger 

 

Næste baneudvalgsmøde: Onsdag den 16. november kl 14 

 



Ebbe Vej 


