
 

 

Beskrivelse af baneforløbet samt lokale regler for  

 Cross country banen 2019: 

I det efterfølgende er alle referencer til Himmelbjergbanens normale tee-steder og greens. Alle 
afstande på dette skrift, er målt i fugleflugt. 

Hul 1/10: Fra tee 54 på hul 16 til 14. green. Par 4. 146 meter. 

Hul 2/11: Fra 10. fairway ved søen til 2. green. Par 5. 289 meter. 

Hul 3/12: Fra fairway mellem bunker og søen på hul 1 til 3. green. Par 4. 177 meter. 

Hul 4/13: Fra tee 45 på hul 4 til 8. green. Par 5. 345 meter. 

Hul 5/14: Fra tee 54 på hul 11 til 4. green. Par 3. 134 meter.  

Hul 6/15: Fra tee 45 på hul 6 til 7. green. Par 5. 233 meter. 

Hul 7/16: Fra øst for grøft på hul 13 til 6. green. Par 3. 109 meter. 

Hul 8/17: Fra tee 45 på hul 14 til 16. green. Par 3. 111 meter. 

Hul 9/18: Fra gl. rød tee på hul 17 til 18. green. Par 6. 428 meter. 

Alle gule- og røde strafområder, alle bunkers samt alle veje og stier er integrerede dele af 
banen. 
Alle markeringer, undtagen markeringer for out of bounds samt blå pæle med sort top, 
er ude af kraft og er at betragte som ikke flytbare forhindringer. 

Oprethold en god sikkerhedsstandard.  
Spil aldrig bolden, hvis der er risiko for at ramme andre. Pas på u-indsete områder, specielt i 
skovene. 

Turneringsformen er ’netto, svensk slagspil’ med fuldt handicap. Svensk slagspil betyder, at 
man, hvis man ikke er i hul på hullets par + 4 slag, skal notere den aktuelle score + 1 slag og 
samle bolden op. 
 
Eks.: På et par-4 hul er bolden ikke i hul efter det 8. slag, hvorfor den samles op og scoren 
noteres til 9. Et par-3 hul noteres altså til 8 og et par-5 hul til 10 hvis bolden ikke spilles i hul. 
 
Nettoscoren er lig med brutto antal slag minus SPH. 
 
Alle SPH udregnes fra en særlig konverteringstabel, der er udregnet til denne bane. 
 
Hovedspilleretning fra teested til green, er angivet på et kort. Se dette. 

 


