
Greve Links Open Championship – ”Pas på hinanden” 

Hul Bemærkning 

1 Vent med at gå på green, hvis der er spillere på hul 2, der er ved at 
slå ud. 

2 
Vær opmærksom på spillere på hul 4.  
Der er out of bounds mod hul 4. De hvide pæle indikerer grænsen. 
Eventuelle spillere på hul 5 har fortrinsret.  

3 "Call hul" Spillere på 4. tee har fortrinsret. Så vent med at slå ud, 
hvis der er spillere på 4. tee.

4 

Vær opmærksom på spillere på 2. hul. Det gælder både i drivet og 
når I nærmer jer green.  
Out pælene er ikke gældende for spil hul 4 og er ikke-flytbare 
forhindringer.  

7 Spillere på 9. tee har fortrinsret. Så vent med at slå ud, mens der er 
spillere på 9. tee. 

10 
Vent med at gå på green, hvis der står spillere på teestederne på 
hul 11 og hul 17, der er ved at slå ud.  
Spillere på hul 11 og 17 har fortrinsret.  

11 Slå ikke ud, hvis der er spillere på 10. green eller på 17. tee. 
Spillere på hul 17. har fortrinsret til at slå.  

12 Hold øje med spillerne på 11. green. 

14 

"Call hul". Spillere på hul 15 har fortrinsret.  
Teestedet til hul 14 er ude på 15. fairway – MEN vent med at gå 
over til teestedet indtil alle har slået ud på hul 15 af hensyn til din 
egen sikkerhed.  
Lad spillere fra hul 15 gå forbi teestedet inden i slår.  

16 Spillere på 3. teested (16. fairway) har fortrinsret.  Så vent med at 
slå jeres drive før de er væk.  

17 
Spillere på 17 har fortrinsret (for spillere på hul 10 og 11) – men 
hold alligevel øje med spillere på hul 10 og slå ikke ud, hvis der er 
spillere på 10. green. 




