Julekalender 2021
Herunder findes de svar som redaktøren ledte efter.
Forhåbentlig kan deltagerne selv finde deres rigtige svar – ligesom de kan finde årsagen til eventuelle
forkerte svar.
Redaktøren takker for deltagelsen.

1. Bernhard Langer har lige sat en flot rekord.
Han er nu den ældste der har vundet på Champions tour.
Hvor gammel var han, sidst i oktober 2021, da han vandt Dominion Charity Classic i Richmond, Virginia?
- https://www.golfbladet.com/tirsdagsanekdoten-fantastiske-langer-saetter-ny-rekord/
Svar:
64 år, en måned og 27 dage gammel,

2. Et regelspørgsmål:
I slagspil bøjer en spiller noget langt græs i nærheden af sin bold, så spilleren kan se bolden, når der udføres
et slag.
Spilleren udfører så slaget.
Giver dette ingen, 1 eller 2 strafslag?
Svar:
Det korrekte svar er: 2 -strafslag (den generalle straf)
Dette spørgsmål omhandler et af de grundlæggende principper i golfreglerne: "Spil banen, som den er" Regel 8. Der står ingen steder i reglerne, at man har krav på at kunne se sin bold, og spilleren overtræder
derfor regel 8.1a ved at bøje græsset til siden. Spilleren vil få tildelt den gennerelle straf (2 strafslag i
slagspil). Han kunne have undgået straffen hvis han havde bøjet græsset tilbage (genskabt det oprindelige
leje) før han slog bolden videre. (regel 8.1c.)

3. Gennemsnit alder og handicap se: Alder i 2016 58,5
Alder:
59,84631
4. Antal BAG-skabe
Svar: 214

5. Poul bliver ny klubsekretær. Han har været i klubben i mange år – siden 1995.
Han har været greenkeeper siden 2007, er med i Regel- og handicapudvalget og har været meget aktiv med
den nye hjemmeside.
Hvor er han mere repræsenteret i klubsammenhæng?

Svar:
Turneringsudvalget
5. divisionsholdet

6. DGU har flere videoer med gode råd til spil og slagteknik.
Det er sikkert noget vi alle kunne bruge.
En af disse handler om opvarmning inden runden.
Det er der ikke mange der benytter sig af - og det er i grunden skidt.
Det kan vi helt sikkert bruge...
Hvad hedder personen, der giver rådet?
Find instruktion og navnet her:
Videoen hedder God opvarmning på drivingraneg inden runden
https://www.golf.dk/video?jwsource=cl
Svar:
Jesper Thorsøe
7. Hvem er det der kravler op i et træ for at spille bolden?
https://youtu.be/UNjk5blo614
Svar:
Sergio Garcia
8. Regelspørgsmål
Du har slået din bold i vandet.
Du vælger at gå frem efter den regel, hvor du kan droppe en bold på flaglinjen.
Du vælger et godt sted på flaglinjen.
Hvad kaldes dette sted?
Svar:
Referencepunkt

9. Gæt et sted.
En temmelig godt kendt golfbane.
Hvor sejler den gule and i tilfældigt vand?
Her vil vi have både banens navn og hulnummeret.

Svar:
Sct. Andrews – hul 18

10. København har klubnummer nr.1 – Aalborg har nr.2 – Esbjerg har nr.3 – Albertslund har klubnummer
111.
Man skulle jo også tro, at Fanø var en af de helt tidlige klubber med et meget lavt klubnummer.
Hvilken klub har nr. 9?
Svar:
Asserbo golfklub har klubnummer 9

11. Par 3 – bane i Albertslund
De fleste har sikkert overset det, men i Albertslund har vi faktisk afsat teesteder til en par 3- bane.
Det er de sorte markeringer på alle par 4 – hullerne og på par 5 – hullet.
Man kan altså spille banen som en par 3 – bane. Man kan dog ikke blive reguleret på denne opsætning.
Rigtig mange vil kunne få stor fornøjelse af at spille denne opsætning – og dermed få flere muligheder for
komme på green og få nogle putt inden bolden skal samles op.
Hvor lang er denne opsætning – på 18 huller?
Svar:
2332 meter
Lad som om du skal indberette en score i Golfbox.
I rubrikken ”Baneinfo” findes punkterne LAND – KLUB – BANE – TEE
Under BANE vælg ”Par 3 banen” i dropdown menuen.
12. Frederik Kjettrup og Nicole Bonde Lørup blev i 2021 danske mestre i slagspil.
Fint og flot – tillykke.
Nu er de fleste af os jo glade amatører og vi interesserer os mere for det hyggelige…
Regionsgolf er lige noget for os.
Vi havde 7 hold med i 2021.
Et enkelt af dem nåede landsfinalen i 2021. Veteran D holdet spillede i Langesø i september.
Fint at nå så langt, men hvordan gik det så med resultatet. Hvordan endte turen for vores hold?
Landsfinaler 24. til 26. september 2021 – RegionsGolf Danmark (rgd.dk)

Svar:
Albertslund tabte 11 – 0 til Løkken
13. Europatouren og Ladieseuropeantour
Hvor mange sejre er i 2021 vundet af danskere?
Svar:
4 (herrer)

14. Gennemsnit – alder og handicap
Langt de fleste af medlemmerne har set spillehandicappet gå en del op… for ikke at sige en hel del.
Hvor slemt står det egentlig til?
Hvad er gennemsnittet i handicap for alle aktive medlemmer her midt i december 2021?
Vi accepterer +/- 2,5
Svar:
Handicap:
31,96148

15. Danmarks mest strategiske huller
Great Northern har et af de huller, som Dansk Golf og Golf.dk’s læsere har udvalgt.
Bag det smukke ydre gemmer sig et par krævende landingsområder - både fra tee og indtil green. Slår du
langt, skal du også træffe en beslutning om at gå efter green i to eller spille mere konservativt. Greenen er
et stykke historie for sig selv. Med vand hele vejen rundt, skal du her forsøge at holde bolden tør på land
med en ægte ø-green.
Hvilket hulnummer på Great Northern er det udvalgte?
Svar:
Hul nr. 18

16. Et regelspørgsmål
I slagspil flytter en spillers bold i en bunker sig, da en løs naturgenstand fjernes i bunkeren. Spilleren
genplacerer bolden på det oprindelige sted, og spiller sin bold.
Får spilleren ingen, 1 eller 2 strafslag?
Svar:
1 strafslag – Regel 15,1 a.

17. Klubbens telefon

Klubben har telefonnummer 4364 2577
Det er et gammelt fastnetnummer, som klubben har haft i alle årene.
Klubben har også et mobilnummer.
Hvilket nummer er det?
Svar:
2967 7568

18. Årets klubmesterskaber
Klubmestre i 2021 blev Inge Johannesson og Daniel Nielsen. Flot og fint- tillykke.
Hvor mange stillede op til mesterskaberne – henholdsvis på damesiden og på herresiden. I alle rækker, dog
undtaget handicaprækkerne.
Svar:
20 Herrer og 7 Damer
19. Vi kender det alle sammen.
Se filmen herunder…..
Funny golf fails #3 | Up To S cratch Golf - YouTube
Det er ikke så godt – og måske vi skulle gå til træneren – og så ellers øve os.
Et af slagene går hen over vand. Bolden slår smut flere gange.
Kommer bolden op på land til sidst?
Svar:
Nej! Den er lige oppe at vende… og falder så i gen.

20. Medlemmer
I 2011 var der 124.820 fuldtidsmedlemmer (senior damer og mænd) i DGU…. Og dertil kunne lægges 13.869
Flexmedlemmer
I 2021 er der 114.841 fuldtidsmedlemmer (senior damer og mænd) i DGU … Og dertil kan lægges hvor
mange Flexmedlemmer?
Svar:
37.710

21. Europatouren starter sin sæson 2022 med en turnering – Jobourg Open den 25. – 28. november 2021.
Det varer så et stykke tid før spillerne faktisk bliver udfordret på egentlig europæisk jord.
Hvor og hvornår spilles den første turnering på Europatouren på en bane i Europa… eller noget der bare
minder om europa..?

Svar:
May
05 - 08

Betfred British Masters hosted by Danny Willett
The Belfry, Sutton Coldfield, England

22. Lokale regler
I de lokale regler for vores bane er følgende nævnt:
” Røde og blå pæle, med eller uden grøn top, alle teestedsskilte, affaldsspande og bænke ved teesteder
samt stendyssen på hul 4/13”
Hvad er disse nævnte ting og sager benævnt og hvilken regel kan man gå frem efter?
Svar:
Ikke-flytbare forhindringer

23. Europatouren giver ofte kun TV tid til de bedste spillere.
Spillerne længere nede i feltet får ikke samme opmærksomhed. Det er ærgerligt – noget af det sjove
foregår tit her.
De slår i vandet – de laver jordtrillere osv. faktisk ligesom os andre.
Hvem har rekorden for flest anvendte slag på et hul på Europatouren?
Records and Achievements - Stats - DP World Tour (europeantour.com)
Svar:
20 slag Philippe Porquier French Open La Baule GC 1978

24. Hvor mange golfbaner med mindst 18 huller ligger indenfor 12 km af Albertslund golfklub?
(fugleflugtslinje)
Måske skulle man lave en Tour de Vestegnen?
Svar:
Smørum, Hjortespring, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Hedeland = 6
Hvis Marbækbanen (hører under Hjotespring) skal tælles med, så 7.
Værløse ligger 12,5 km væk
Greve ligger 13 km væk
Godt nytår til alle – vinderen af året Julekalender findes under nyhederne på hjemmesiden

