
 Nyhedsbrev juli 2020 
 
 
Nyt fra formanden 
 
En medlemsoversigt pr. 30 juni 2020 viser at der nu er 856 medlemmer i Ribe Golf Klub. 
Medlemstallet pr. 1 januar 2020 var på 754. 
 
Der er nu 269 medlemmer af den nyoprettede Facebook gruppe for medlemmer af Ribe Golf Klub. 
Er du endnu ikke medlem af denne gruppe så send en anmodning om medlemsskab 
 
Nyt fra Regel- og hcp udvalget 
 
Vi har fået oplyst, at nogle af vores nye medlemmer kommer med en golfregel fra deres tidligere 
hjemmeklub, hvor spilleren må droppe, når bolden ikke kan findes, mod 1 strafslag. 
 
Det er en regel, som ikke findes i Golfreglerne, hvorfor den ikke gælder i Ribe Golf Klub. 
 
En bold er mistet, hvis den ikke er fundet inden tre minutter efter, at spilleren begynder at lede 
efter den (Se Regel 18.2a). 
 
Hvis en bold er mistet, skal spilleren med ét strafslag spille en anden bold derfra, hvor det forrige 
slag blev udført (Se Regel 18.2b og Regel 14.6). 
 
Det forventes, at alle spillere lever op til spillets ånd, og spiller efter golfreglerne. 
 
RIBE GOLF KLUB 
Regel- og hcp udvalget 
Erling Andersen, formand 
 
Nyt om klubber i klubben 
Gunstart tider er synligt på Ribe Golf Klubs hjemmeside under : KLUBBER i KLUBBEN. 
  

Klubber i klubben Starttider Ugedage Bemærkninger 

Old Boys 09:00 - 13:00 Mandag   

Oldgirls 09:30 - 14:00 Tirsdag   

Onsdagsherrer 07:45 - 12:00 Onsdag Ny starttid 07:45 

Senior A 09:00 - 13:00 Onsdag   

Senior MK 09:30 - 14:00 Torsdag   

Tirsdagspiger 17:00 - 21:00 Tirsdag   

Torsdagsherrer 17:00 - 21:00 Torsdag   

Begynderturneringer 18:00 - 21:00 Onsdag Hul 10 - 18 lukket 

  
Husk når klubber i klubben spiller på banen med Gunstart skal ALLE flette med 1.tee. 
Hvis man er fuldt medlem af Ribe Golf Klub, skal man ikke lave en tidsbestilling i golfbox, når 
klubber i klubben er på banen. 
Det er enkelt og nemt, at man fletter på 1.tee, og alle skal respektere disse flette regler. 



Er man derimod flex medlem, greenfee spiller eller kommer fra en af A11 klubberne skal man 
fortsat bruge tidsbestillingen i golfbox .  
 
  
 


