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Som formand for Odense politi´s 
Idrætsforening er det mig en stor glæde 
at kunne byde velkommen til det tradi-
tionsrige FYN OPEN i golf 2013. 

Golfbaner har traditionelt en smuk be-
liggenhed, og her er Sct. Knuds Golf-
klub i Nyborg ingen undtagelse. Banen 
er meget varieret med spændende hul-
ler i skovområder, og udfordrende huller 
langs fjorden, hvor vinden ofte er den 
værste modstander. 

Greens er perfekte, og fairwayen be-
tegnes af kendere som " blød som 
et tæppe ". Det er dog en helårsbe-
tragtning, idet vinteren i år har været 
meget lang, og Fyns Open afholdes 
traditionelt meget tidligt på sæsonen. 
Græsset er dårligt kommet i gang med 

at gro, og derfor kan greens ikke være 
optimale, men årstiden taget i betragt-
ning forventes det at være gode baner. 

Som det efterhånden er alle bekendt, 
så er politiidrætten meget trængt i 
disse tider. Der er ikke længere den 
samme ledelsesmæssige opbakning til 
politiidrætten, men det skal selvfølge-
lig ikke afholde OPI fra at afholde Fyn 
Open i Golf samt andre idrætsaktivite-
ter i fremtiden. 

Med håb om en fair konkurrence og 
godt kammeratlig samvær, ønsker jeg 
alle deltagere held og lykke med stæv-
net og endnu engang velkommen til 
Sct. Knuds Golfbane i Nyborg. 

Thomas Christiansen, formand - OPI

Velkommen til Fyn Open 2013

Fotos er fra tidligere stævner
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Sct. Knuds Golfklub i Nyborg blev indviet i 1954 og er dermed en af Danmarks 
ældste baner. I 1954 var der kun 12 golfklubber i Danmark. En del af den smukke 
og attraktive bane ligger direkte ud til Nyborg Fjord. Klubben er beliggende på 
et areal, hvor en del er lejet af Juelsberg Gods, og skovhullerne er beliggende 
i en plantage ejet af Nyborg kommune. Plantagen har tidligere været militært 
skydeterræn.

Tankerne om anlæggelse af en bane i Nyborg tog sin begyndelse allerede tilbage 
til 1948, hvor der var problemer omkring Odense golfklub, som lå bag Odense 
sygehus på et militært område, der skulle anvendes til en ny dyrskueplads.

Golf entusiaster blev i den forbindelse enige om at gøre en indsats for at skaffe 
en virkelig god golfbane og en turist attraktion til Fyn. Der blev set på en del 
områder omkring Odense, men det helt ideelle sted fandt man ved Knudshoved 
i Nyborg. Det lykkedes dog senere, efter flere forskellige placering, at finde et 
godt sted til Odense Golfklub.

Velkommen til 
Sct. Knuds Golfklub



5

Velkommen til 
Sct. Knuds Golfklub

Der blev den 14. december 1950 stiftet et finansielt selskab ”A/S Fyens Golfbane 
ved Nyborg Strand”, samtidig med at der blev stiftet en golfklub under navnet 
Sct. Knuds Golfklub. En af de meget aktive initiativtagere var en af Nyborgs 
meget betydningsfulde mænd, kammerherre Gregers Juel, Juelsberg Gods. 
Som tidligere nævnt var det også kammerherren, der lejede en del af hans jord 
ud til golfklubben. 

Golfarkitekten C. K. Cotton fra England blev engageret til at planlægge arbejdet 
med at etablere banen. I første omgang blev der planlagt 9 huller, men ved ind-
vielsen i 1954 var det blevet til 18 huller. Banens egentlige skaber var civilinge-
niør Lauritz Damgaard, og anlægget kostede den svimlende sum af 350.000 kr. 
Klubben startede op med 160 medlemmer og et skur som klubhus. I 1957 blev 
der dog bygget et rigtigt klubhus. 

I 1954 var der 12 golfklubber i Danmark, og de efterfølgende 10 år kom der kun 
en bane mere til. I 1970 var antallet steget til 28 baner, og i 1999 var tallet 128 
klubber. I dag er der små 200 klubber.

Det første Danske golfmesterskab uden for København blev afholdt i 1959 på 
Sct. Knuds golfklub. Efterfølgende er der afholdt flere nationale og internatio-
nale mesterskaber i Nyborg. Banen er løbende blevet renoveret, og inden for de 
seneste år er alle bungers blevet renoveret, så de kan ses fra teestedet, eller 
det sted der spilles fra.
Det gamle klubhus, som var planlagt til at rumme ca. 250 medlemmer blev udskif-
tet med et nyt i løbet af vinteren 2008 – 2009, idet der nu er ca. 800 medlemmer 
i Sct. Knuds Golfklub. Klubbens restaurant bestyres af Claus Roed Nielsen, der 
vil sørge for bespisningen i forbindelse med Fyn Open. 

Sct. Knud golfklub kan bryste sig af at have en Danmarks bedste golfspillere 
igennem tiderne.  Herluf Hansen blev født i 1938, og efter nogle år i Odense, hvor 
han bl.a. startede som caddie, blev han professionel i 1962, og fra 1964 til 1998 
var han en meget afholdt golfinstruktør på Sct. Knuds golfklub. Herluf Hansen 
har vundet mange danske mesterskaber, både som amatør og professionel. 
Han har repræsenteret det danske landshold mange gange og deltaget i et hav 
at europæiske turneringer. Indtil for få år siden var han den eneste dansker, som 
gik videre til slutrunden i British Open. 
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Nyborg er en 800 år gammel købstad med hyggelige handelsgader og spæn-
dende seværdigheder. Blandt andet Danmarks ældste kongeborg, Nyborg Slot, 
der dateres tilbage til 1100-tallet, og som i dag er omgivet af et smukt voldan-
læg.  Men byens omegn byder endvidere på mange slotte og herregårde, der er 
et besøg værd.

Nyborg har gode hoteller direkte til Storebælts strande med lækre badefaciliteter. 
Med kun 35 kilometer til Odense og Svendborg samt halvanden times transport 
til København er Nyborg et ideelt udgangspunkt for festlige fridage og - naturlig-
vis - mange gode runder golf. Smukt beliggende bane af international standard 
ved Nyborg Fjord.
Banen er meget varierende og har spændende huller i skovområder og udfor-
drende huller langs fjorden, hvor vinden ofte er den værste modstander. Greens 
er perfekte og fairwayen betegnes af kendere som " blød som et tæppe ". Det 
er dog en helårsbetragtning, idet Fyns Open er meget tidligt på sæsonen, hvor 
græsset dårligt er kommet i gro, og derfor kan greens ikke være optimale, men 
gode årstiden taget i betragtning. 

Nyborg historie
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Nyborg slot

Skulle du senere komme til Nyborg er 
der flere spændende seværdigheder 
du bør se, men den største er nok Ny-
borg Slot. 

Borgen omtales første gang i de skrift-
lige kilder i 1193, da Knud VI holdt rigs-
forsamling på stedet. De første kendte 
anlæg på stedet var en firesidet ringmur 
med trekvartrunde hjørnetårne og halv-
runde flankeringstårne fra o. 1200. 

I 1300 tallet blev navnet Danehof ta-
get i brug. Flere vigtige begivenheder 
fandt sted på slottet. I 1276 blev Erik 
Menved, søn af kong Erik Klipping, født 
på slottet. I 1282 udstedte Erik Klip-
ping sin håndfæstning, der også kaldes 
Danmarks første grundlov. 

Ved midten af 1500 tallet blev bygnin-
gerne moderniseret af Christian III. Den 
første kendte afbildning af Nyborg slot 
er et stik fra 1659, hvor stedet frem-
står som et firefløjet renæssanceanlæg 
med tårne og spir. 

Under svenskerkrigene i 1650`erne blev 
Nyborg Slot indtaget af svenskerne. 
Slottet blev hærget,  og da de senere 
drog hjem, var alt af værdi bragt til 
Sverige som krigsbytte, og inventaret 
var blevet brugt som brænde. 

Efter krigen var kongen ikke interes-
seret i at opholde sig på det hærgede 
slot, som blev overgivet til militæret, 
som opholdt sig på slottet indtil 1913, 
hvor garnisonen flyttede fra Nyborg. 

Efter 1913 da garnisonen forlod Ny-
borg, stod man tilbage med et falde-
færdigt slot, men restaureringsarkitekt 
Mogens Clemmensen skabte ud fra 
gamle tegninger, arkæologiske og byg-
ningsarkæologiske undersøger det slot, 
vi ser i dag.  



11

Pinplacering
Under velkomsten i klubhuset kl. 0800 vil der blive oplyst om pinplaceringen.
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Golfens historie
Hvornår og hvor golf opstod, er umuligt at sige. De fleste eksperter mener, at 
spillet har sit udspring i Skotland i begyndelsen af 1400-tallet, mens andre pe-
ger på fortegnelser af golflignende spil i Holland og Belgien endnu tidligere.

Uanset hvor spillet har sin oprindelse, så var det i Skotland, at det blev popu-
lært. Faktisk blev det så populært, at den skotske konge James II i 1457 var 
nødt til at forbyde spillet. England truede med at angribe Skotland, og så men-
te kongen ikke, at de våbenføre mænd skulle spilde tiden på noget så unyttigt 
som golf, når de i stedet kunne træne bueskydning og sværdkamp. Her ser 
man det første eksempel på den fascination, spillet indeholder, for de skotske 
mænd ignorerede stort set forbuddet og spillede ufortrødent videre. I 1502 
blev det igen gjort lovligt for skotterne at spille golf.

Herefter bredte spillet sig til resten af de britiske øer og til begge køn. Dronning 
Mary Stuart var den første kvinde, der begyndte på spillet, og det fik tragiske 
følger for hende. Hun blev set på en golfbane i 1567 nogle få dage efter hen-
des mands død. Det faldt ikke i god jord hos kirken, og hun endte med at blive 
halshugget i 1587. Dog ikke udelukkende fordi hun havde spillet golf. Inden 
hendes voldsomme død nåede hun at introducere spillet i sit fødeland, Frank-
rig, og dronningen kan dermed tage æren for at bringe golfen til det europæi-
ske fastland.

I 1754 blev St. Andrews Society of Golfers dannet, og sammenslutningen gik 
sammen om at opføre en bane i den skotske universitetsby. I 1834 fik de titlen 
Royal & Ancient af Kong William, og dermed var Royal & Ancient Golf Club of 
St. Andrews skabt. Klubben eksisterer den dag i dag og har ansvaret for golf-
reglerne, der spilles efter i hele verden på nær Nordamerika. Klubben er også 
vært for verdens ældste og mest prestigefulde turnering, British Open.

Støt vore annoncører
- de støtter os..........
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I slutningen af 1800-tallet kom golfsporten til Danmark. Københavns Golf Klub 
blev stiftet i 1898 og er dermed Skandinaviens ældste golfklub. I begyndelsen 
spillede københavnerne på Lammefælleden, men flyttede året efter til Ere-
mitagesletten nord for København. Den bane der spilles på i dag, er stort set 
uændret siden 1928. I 1908 blev Aalborg Golf Klub den anden danske klub. 
Dansk Golf Union blev stiftet i 1931, og to år senere blev det første danske 
mesterskab spillet.

Ved udgangen af 2006 var 162 golfklubber medlem af Dansk Golf Union, og 
det går stærkt i disse år. Der kommer hele tiden nye klubber til, og klub nr. 200 
ligger formentlig ikke mange år ude i fremtiden.

Golfudstyr har gennemgået en voldsom udvikling i løbet af spillets 500 år lan-
ge historie. I begyndelsen var både køllernes hoveder og skafter lavet af træ. 
Boldene var af læder udstoppet med ”en hatfuld” fjer. De var selvsagt meget 
dyre, da de blev håndlavede.

I dag er køllerne lavet af stål, grafit, titanium og andre moderne materialer, 
mens skafterne er af stål eller grafit. Boldene har også gennemgået en enorm 
udvikling og består i dag af flere lag af kunstige materialer.
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Lokale regler
Veje
På tværs af 5. 7. 8. 9. 11. og 12. hul samt parallelt med 5. 6. 7. og 16 hul er ikke 
flytbare forhindringer. Regel  24.2 gælder. 

Stier og veje (evt. belagt med flis) der ikke er nævnt ovenfor eller på scorekortet, 
er at betragte som integrerende del af banen, også selv om de har kunstig over-
faldebelægning, og bolden skal derfor spilles, som den ligger. 

Unge nyplantede træer markeret med blå pæl med sort top eller med støttepæl 
med sort bånd er ikke-flytbar forhindring med pligt til lempelse i. h. t. 24-2, hvis 
træet er til gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving. 

SteN I BuNKerS
Sten i bunkers må fjernes. Regel 24-1 er gældende. 

9. huL
Såfremt bolden ligger på puttinggreen, skal den droppes udenfor, dog ikke 
nærmere hullet. 

17. huL
Træstammen, der støtter æbletræet ved 17. green, betragtes som integrerende 
del af banen og giver ingen lempelse. 
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Markeringer

Out-of-bounds     hvide pæle på 4. og 9 hu og 
       asfaltkanten til Slipshavns 
       ind mod 10. hul

Vandhazarder     Gule pæle

Parallelle vandhazarder   Røde pæle

Arealer under reparation   Blå pæle/ blå spray

Areal under reparation med spilleforbud Blå pæle med sort top

Midlertidige lokale regler vil være at finde på opslagstavlen i klubhuset. 
Course rating og Slope System efter tilladelse fra USGA og DGU

herre Course rating slope Damer Course rating slope

Hvid 72,4 133 Hvid

Gul 71,1 130 Gul 77,0 135

Blå 69,0 124 Blå 74,5 131

Rød 66,5 119 Rød 71,5 124
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Scorekort   
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hurtig guide til golfreglerne
Da golfspillet er selvregulerende, bør alle golfspillere have en god forståelse for de 
grundlæggende regler. Hver gang man er i tvivl, bør man konsultere golfreglerne. 

GeNereLLe PuNKter
Inden du starter runden – læs de Lokale regler på scorekortet eller opslagstavlen. 
Sæt et identifikationsmærke på bolden. Mange spiller med samme mærke og 
type, og hvis man ikke kan identificere sin bold, betragtes den som tabt. ( regel 
12-2 og 27-1)
Tæl dine køller. Det tilladte maks. er 14 køller (regel 4-4)

uNDer ruNDeN
Bed ikke om ”råd” af andre end din partner (d.v.s. en spiller på din side). Giv ikke 
råd til andre end din partner.  Du må bede om oplysninger om Regler, afstande 
og placeringer til hazarden, flagstangen m.m. (regel 8-1). 

VeD SLutNINGeN AF ruNDeN
I slagspil, kontroller at scorekort er udfyldt korrekt og indlever det hurtigst muligt 
(regel 6-6)
HUSK underskrift af både spiller og markør. 

teeSLAG
Slå dit tee slag fra et sted imellem, og ikke foran, teestedsmarkeringerne. Du 
må slå tee slaget fra et sted op til to køllelængder bag teestedsmarkeringernes  
frontlinie. Hvis du i slagspil slår dit tee slag fra et sted uden for det område, får 
du 2 straffeslag og skal rette fejlen ved at spille fra et sted inden for det korrekte 
område. 

SPIL MeD BOLDeN
Hvis du tror en bold er din, men ikke kan se dit identifikationsmærke, må du, 
med din markørs tilladelse, markere og løfte bolden for at identificere den. Spil 
bolden som den ligger. Du må ikke forbedre boldens leje, området for din tilsig-
tede stance, dit sving eller spillelinien ved at flytte, bøje er brække noget, som 
vokser eller er fastsiddende, undtagen når du indtager din stance på en fair måde 
eller udføre svinget. Du må ikke forbedre boldens leje ved at presse noget ned. 
Hvis din bold ligger i en bunker eller en vandhazard, må du ikke berøre bunden i 
nogen af de to typer hazarder, berøre vandet i vandhazarden med hånden eller 
en kølle før dit sving, eller flytte løse naturgenstande (regel 13-4). Du skal svinge 
køllen og udføre et slag til bolden (det er ikke tilladt at skubbe, skrabe eller skovle 
bolden). Hvis du slår til en forkert bold, får du 2 straffeslag, og du skal rette fejlen 
ved at spille den korrekte bold (regel 15-3) »
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På GreeNeN
Du må markere, løfte og rense din bold på greenen. Genplacer den altid på det 
nøjagtige sted (regel 16-1b). Du må reparere boldnedslagsmærker og gamle 
hulpropper, men ikke anden skade, så som spikemærker (regel 16-1c). Når du 
udfører et slag på greenen, bør du sikre dig, at flagstangen er fjernet eller pas-
set. Flagstangen må også fjernes eller passes, når bolden ligger uden for green 
(regel 17)
Bold i hvile flyttet: Når bolden er i spil, gælder det generelt, at hvis du utilsigtet 
flytter din bold, løfter den, når det ikke er tilladt, eller bolden flytter sig, efter at 
du har adresseret den, skal du lægge ét straffeslag til og genplacere bolden. 
Hvis en anden flytter din bold i hvile, eller den flyttes af en anden bold, skal den 
genplaceres uden straf for dig.

BOLD I BeVæGeLSe Ført uD AF retNING eLLer StOPPet
(regel 19) 
Hvis en bold, du har slået, bliver ført ud af retning eller stoppet af dig, din partner 
eller dit udstyr, skal du lægge ét straffeslag til, og bolden skal spilles, som den 
ligger ( regel 19-2)
Hvis en bold, du har slået, bliver ført ud af retning eller stoppet af en anden 
bold i hvile, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, undtagen i 
slagspil, hvor du får 2 straffeslag, hvis din bold og den anden bold lå på green, 
før du slog (regel 19-5a)

At LøFte, DrOPPe OG PLACere BOLDeN 
(regel 20) 
Inden en bold, som skal genplaceres, løftes (f.eks. når bolden løftes på green for 
at blive renset), skal boldens position markeres. Når bolden løftes for at droppe 
eller placere den i en anden position (f.eks. droppe inden for to køllelængder 
under reglen om uspillelig bold), er det ikke påbudt at markere dens position, 
men det anbefales. 
Stå oprejst, hold bolden i skulderhøjde og armslængde og drop den. En droppet 
bold skal droppes om, hvis den ruller til en position, hvor der er gene fra det for-
hold, hvorfra man tager lempelse uden straf (f.eks. ikke flytbare forhindringer), 
hvis den kommer til hvile mere end to køllelængder fra det sted, hvor den blev 
droppet, eller hvis den kommer til hvile nærmere hullet end dens oprindelige 
position, det nærmeste punkt for lempelse, eller hvor bolden sidst krydsede en 
vandhazards grænse.
Hvis en bold, der droppes anden gang, ruller til en af disse positioner, skal den 
placeres det sted, hvor den først ramte banen, da den blev droppet om (regel 
20-2c) »
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BOLD tIL hjæLP eLLer GeNe FOr SPILLet
(regel 22)
Du må løfte din bold, eller få en anden bold løftet, hvis du tror, at bolden kunne 
være til hjælp for en anden spiller. Du må ikke enes med nogen om at lade en bold 
ligge for at hjælpe en anden spiller. Du må få enhver bold løftet, hvis den kunne 
genere dit spil. En bold, der løftes, fordi den er til hjælp eller gene for spillet, må 
ikke renses, medmindre den løftes på green. 

LøSe NAturGeNStANDe 
(regel 23)
Du må flytte en løs naturgenstand (d.v.s. naturlige løse objekter såsom sten, løse 
blade og grene) medmindre den løse naturgenstand og din bold ligger i samme 
hazard. Hvis du fjerner en løs naturgenstand, og dette får din bold til at flytte sig, 
skal boldes genplaceres, og du får ét straffeslag (med mindre din bold lå på green)
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FLytBAre FOrhINDrINGer
(regel 24-1)
Flytbare forhindringer (d.v.s. tilvirkede flytbare genstande såsom river, dåser 
m.m.) der ligger hvor som helst, må flyttes uden straf. Hvis bolden flytter sig 
som følge deraf, skal den genplaceres uden straf. 
Hvis en blod ligger på en flytbar forhindring, må bolden løftes, forhindringen fjer-
nes, og bolden droppes uden straf, på det sted, der ligger direkte under stedet, 
hvor bolden lå på forhindringen, bortset fra at på green skal bolden placeres på 
stedet. 

IKKe FLytBAre FOrhINDrINGer OG uNOrMALe 
OVerFLADeFOrhOLD
(regel 24-2 og 25-1)
En ikke flytbar forhindring er en tilvirket ikke flytbar genstand, såsom en bygning 
eller en kunstigt overfladebelagt vej (check de lokale regler for veje og stiers 
status)
Et unormalt overfladeforhold er enten tilfældigt vand, areal under reparation eller 
et hul, tue eller løbegang lavet af gravende dyr, krybdyr eller en fugl. Bortset fra, 
når bolden er i en vandhazard, kan du få lempelse uden straf for ikke-flytbare 
forhindringer og unormale overfladeforhold, når forekomsten er til fysisk gene for 
boldens leje, din stance eller dit sving. Du må løfte bolden og droppe  den inden 
for en køllelængde af ”det nærmeste sted for lempelse” men ikke nærmere hullet 
end det nærmeste punkt for lempelse.  Hvis bolden er på green, placeres den  på 
det nærmeste punkt for lempelse. Der er ingen lempelse for gene på spillelinien, 
medmindre både bolden og forekomsten er på greenen. 
Når bolden er i en bunker, må du som en yderligere mulighed tage lempelse for 
forekomsten bag bunkeren med ét straffeslag. 

VANDhAzArDer
(regel 26)
Hvis din bold er i en vandhazard (gule pæle og/eller linier) må du spille bolden, 
som den ligger eller med ét strafslag spille en bold, fra det sted, hvor du slog 
bolden i hazarden eller droppe hvor som helst bag vandhazarden på en lige linie 
mellem hullet, punktet hvor bolden sidste krydsede vandhazardens grænse og 
stedet, hvor bolden droppes.
Hvis din bold er i en parallel vandhazard (røde pæle/eller linier) udover mulighe-
derne for bold i vandhazard (se ovenfor) må du med ét straffeslag droppe inden 
for to køllelængder fra, men ikke nærmere hullet end punktet, hvor bolden sidst 
krydsede hazardens grænse, eller et punkt på den modsatte side af hazarden i 
samme afstand fra hullet, som det punkt, hvor bolden sidst krydsede grænsen. »



27

BOLD tABt eLLer Out OF BOuNDS, PrOVISOrISK BOLD
(regel 27)
Check de Lokale regler på scorekortet for at kende banens grænser.
Hvis din bold er tabt uden for en vandhazard eller out of bounds, skal du spille 
en anden bold fra det sted, hvorfra det sidste slag blev slået med ét straffeslag. 
Du må søge efter din bold i 5 minutter, hvorefter den er tabt, hvis den ikke er 
fundet eller identificeret. 
Hvis du, efter at have slået et slag, tror din bold kan være tabt uden for en vand-
hazard eller out of bounds, bør du spille en ”provisorisk bold”. Du skal sige, at 
det er en provisorisk bold og spille den, før du går frem for at søge efter den 
oprindelige bold. 
Hvis det viser sig, at den oprindelige bold er tabt eller out of bounds, skal du 
forsætte med den provisoriske bold med ét straffeslag. Hvis den oprindelige 
bold findes in bounds, skal du fortsætte med den og opgive spil med en provi-
soriske bold. 

uSPILLeLIG BOLD
(regel 28) 
Hvis din bold er i en vandhazard, gælder reglen om uspillelig bold ikke, og du 
skal gå frem efter reglen om vandhazard, når du tager lempelse. 
Hvis du erklærer din bold uspillelig andetsteds på banen, må du mod ét straf-
feslag spille en bold fra det sted, hvorfra det sidste slag blev slået eller
droppe en bold hvor som helst bag det punkt, hvor bolden lå, på en lige linie 
mellem hullet, punktet hvor bolden lå og stedet, hvor bolden droppes eller
droppe en bold inden for to køllelængder fra det sted, hvor bolden ligger, ikke 
nærmere hullet.
Hvis din bold er i en bunker, må du gå frem som ovenfor, bortset fra, at hvis 
du dropper bagud på en linie eller inden for to køllelængder, skal du droppe i 
bunkeren. 
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Konverteringstabel
herre GuL tee     Cr 71          Slope 130        Par 72

+0,5 til 0,3      -1 20,4 til 21,2     23

0,4 til 1,2         0 21,3 til 22,0     24

1,3 til 2,0         1 22,1 til 22,9     25

2,1 til 2,9         2 23,0 til 23,8     26

3,0 til 3,8         3 23,9 til 24,6     27

3,9 til 4,6         4 24,7 til 25,5     28

4,7 til 5,5         5 25,6 til 26,4     29

5,6 til 6,4         6 26,4 til 27,2     30

6,5 til 7,3         7 27,3 til 28,1     31

7,4 til 8,1         8 28,2 til 29,0     32

8,2 til 9,0         9 29,1 til 29,9     33

9,1 til 9,9        10 30,0 til 30,7     34

10,0 til 10,7    11 30,8 til 31,6     35

10,8 til 11,6    12 31,7 til 32,5     36

11,7 til 12,5    13 32,6 til 33,3     37

12,6 til 13,3    14 33,4 til 34,2     38

13,4 til 14,2    15 34,3 til 35,1     39

14,3 til 15,1    16 35,2 til 35,9     40

15,2 til 15,9    17 36,0 til 36,0     41

16,0 til 16,8    18 37                    42

16,9 til 17,7    19 38                    43

17,8 til 18,6    20 39                    44

18,7 til 19,4    21 40                    45

19,5 til 20,3    22 41                    46
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+0,5 til 0,3      -1 20,4 til 21,2     23

0,4 til 1,2         0 21,3 til 22,0     24

1,3 til 2,0         1 22,1 til 22,9     25

2,1 til 2,9         2 23,0 til 23,8     26

3,0 til 3,8         3 23,9 til 24,6     27

3,9 til 4,6         4 24,7 til 25,5     28

4,7 til 5,5         5 25,6 til 26,4     29

5,6 til 6,4         6 26,4 til 27,2     30

6,5 til 7,3         7 27,3 til 28,1     31

7,4 til 8,1         8 28,2 til 29,0     32

8,2 til 9,0         9 29,1 til 29,9     33

9,1 til 9,9        10 30,0 til 30,7     34

10,0 til 10,7    11 30,8 til 31,6     35

10,8 til 11,6    12 31,7 til 32,5     36

11,7 til 12,5    13 32,6 til 33,3     37

12,6 til 13,3    14 33,4 til 34,2     38

13,4 til 14,2    15 34,3 til 35,1     39

14,3 til 15,1    16 35,2 til 35,9     40

15,2 til 15,9    17 36,0 til 36,0     41

16,0 til 16,8    18 37                    42

16,9 til 17,7    19 38                    43

17,8 til 18,6    20 39                    44

18,7 til 19,4    21 40                    45

19,5 til 20,3    22 41                    46

DAMer røD tee

+ 0,9 - 0,0       -1 21,0 til 21,8     23

0,1 til  0,9        0 21,9 til 22,7     24

1,0 til 1,8        1 22,8 til 23,6     25

1,9 til 2,7         2 23,7 til 24,6     26

2,8 til 3,6         3 24,7 til 25,5     27

3,7 til 4,5         4 25,6 til 26,4     28

4,6 til 5,4         5 26,5 til 27,3     29

5,5 til 6,3         6 27,4 til 28,2      30

6,4 til 7,2         7 28,3 til 29,1     31

7,3 til 8,2         8 29,2 til 30,0     32

8,3 til 9,1         9 30,1 til 30,9     33

9,2 til 10,0      10 31,0 til 31,8     34

10,1 til 10,9    11 31,9 til 32,8     35

11,0 fil 11,8    12 32,9 til 33,7     36

11,9 fil 12,7    13 33,8 til 34,6     37

12,8 fil 13,6    14 34,7 til 35,5     38

13,7 til 14,5    15 35,6 til 36,0     39

14,6 til 15,4    16 37                    40

15,5 til 16,4    17 38                    41

16,5 til 17,3    18 39                    42

17,4 til 18,2    19 40                    43

18,3 til 19,1    20 41                    44

19,2 til 20,0    21 42                    45

20,1 til 20,9    22 43                    46

      Cr 71,5         Slope 124      Par 72


