
Hillerød Golf Klub
18 hulsbanen



Velkommen

 VELKOMMEN TIL HILLERØD GOLF KLUB
 Vores bane måler 5367 / 5247 / 4879 / 4443
 samt 3479 meter, men det vil snart opdages, at
 den har kvaliteter, der belønner præcision
 frem for længde.

 Vi regner med, at en runde skal kunne spilles
 på ca. fire timer - forudsat at alle respekterer
 golfetiketten.

 Hillerød Golf Klub takker alle vores sponsorer;
 uden dem vil mange aktiviteter ikke kunne
 gennemføres. Herunder også udgivelsen af
 denne baneguide, som vi håber vil give
 spilleren et godt indtryk af de udfordringer,
 som vores bane byder på.

 A special welcome to all our visitors from
 abroad. We wish you a nice day and an
 enjoyable round.

 Bestyrelsen



Lokalregler

 LOKALE REGLER I HGK (Kort udgave)
 Hul 13/14: Out of bounds markering mellem
 hul 13 og 14 gælder alene for spil på hul 14.
 Ved spil på hul 13 er disse markeringer  ikke
 flytbare  forhindringer (Regel 24-2).

 Beskyttelse af nyplantede træer/buske med
 opbindingspæl/-stok eller hvor området
 omkring stammen er dækket af flis. Lempelse
 efter regel 24-2b (ikke flytbar forhindring).

 Afstandsmåler:  Der må benyttes udstyr som
 udelukkende kan måle afstand. Hvis udstyret
 kan måle andet (f.eks. vind, temperatur, højde,
 kompasretning mv.) diskvalificeres spilleren
 efter regel 14-3, uanset om man har benyttet
 oplysningerne.

 Straf for overtrædelse af en lokal regel: 
 Hulspil: Tab af hul Slagspil: to straffeslag

 Evt. øvrige lokale regler kan ses på tavlen ved
 proshoppen.

 Banemarkeringer:  Hvide pæle: Out of Bounds
 (OB). Gule pæle: Vandhazard. Røde pæle:
 Parallel vandhazard. Blå pæle: Areal under
 reparation (AUR). Blå pæle med sort top: Areal
 under reparation med spilleforbud

 Gule, røde og blå pæle (med eller uden sort



Lokalregler

 top) er ikke-flytbare forhindringer med
 lempelse efter regel 24-2b. Det samme gælder
 hegnet omkring fårefolden mellem hul 1-2-18 .

 Ordensregler : Drivingrange samt
 jernbaneområdet er overalt på banen
 markeret som "out of bounds" og må ikke
 betrædes . Overtrædelse kan medføre
 sanktioner fra bestyrelsens side.

 Alle mål - inkl. fairway markeringer - er til MIDT
 GREEN .

 Greenkeeperne har fortrinsret på banen. 
 Tempoet på banen sættes af firebolde.



18 huls banen

Par
351
367

Hcp
4
3 375

 Slå først dit drive, når du har
 set hele gruppen foran gå
 op ad bakken. Slaget til
 green må først finde sted,
 når klokken har lydt. 

2791 215



18 huls banen

Par
332
349

Hcp
4
1 359

 Dette hul kan spilles på
 forskellige måder. I begge
 tilfælde bør man favorisere
 venstre halvdel af fairway.
 Det kan betale sig at undgå
 uheld!

2562 148



18 huls banen

Par
260
260

Hcp
4
9 266

 Pas på spillere i dalen. De
 fleste vælger at spille sikkert
 fra tee med et kortere slag
 ned i bunden af dalen. Vær
 lidt for kort med slaget til
 green.  

2243 175



18 huls banen

Par
157
157

Hcp
3

13 161

 Bemærk højdeforskellen -
 du kan godt trække 10 m fra.
 Omvendt kan der være en
 del vind i spil. Det "farligste"
 ved hullet er dog vandet. 

1494 130



18 huls banen

Par
389
440

Hcp
5
5 458

 Slå teeslaget mod eller lidt til
 højre for de to fairway
 bunkere i venstre side. Det
 handler om at undgå OB i
 højre side og at åbne for det
 næste slag.

3895 308



18 huls banen

Par
145
175

Hcp
3

17 183

 Du er bedst tjent med et slag
 mod midten af green,
 uanset hvor flaget står!
 Vandet i venstre samt
 bunkeren og buskene i højre
 straffer hårdt. 

1236 120



18 huls banen

Par
378
436

Hcp
5
7 445

 Klubspillere bør favorisere
 venstre side af fairway, da
 denne hælder mod højre.
 Nøglen til hullet er at holde
 bolden på fairway.

3787 275



18 huls banen

Par
346
346

Hcp
4

11 356

 På dette hul er den seje
 semi-rough den største
 hindring. Højre side af
 fairwayen er at foretrække
 ved slaget til green.

3018 295



18 huls banen

Par
134
134

Hcp
3

15 138

 Højdeforskellen gør, at
 hullet skal spilles længere -
 læg gerne min. 10 m til. Det
 medfører, at mange lander
 for kort. 

1029 102



18 huls banen

Par
312
349

Hcp
4
4 359

 Søen i højre side midt på
 hullet skaber et smalt
 landingsområde for det
 aggressive teeslag. Spil
 hellere lidt kortere fra tee og
 hold søen ude af spil.

31210 185



18 huls banen

Par
310
368

Hcp
4

10 376

 Hullet opleves langt. Igen er
 der i højre side en sø, der
 præger hullet for de fleste,
 da fairway hælder til
 højre. Venstre side er at
 foretrække. 

25511 205



18 huls banen

Par
333
333

Hcp
4
6 338

 Vælg venstre side af fairway,
 men hold øje med åen, der
 krydser godt 100 meter kort
 af green. De færreste slår
 over åen fra teestedet.  

28912 225



18 huls banen

Par
124
135

Hcp
3

18 141

 Venstre byder på alle
 tænkelige faremomenter
 hele vejen langs hullet; OB
 fra begyndelsen og en
 kraftig hældning nedad i
 hele greenens længde.

12413 120



18 huls banen

Par
278
278

Hcp
4

16 278

 De fleste vil stå sig ved at
 foresøge at lande teeslaget
 mellem 150 og 100 m
 mærkerne. Fairway hælder
 stærkt mod højre; sigt mere i
 venstre fra teestedet.

24214 190



18 huls banen

Par
264
314

Hcp
4
2 314

 Gå gerne på kompromis
 med længden og sats på et
 kortere men mere sikkert
 teeslag. Om nødvendigt kan
 hullet deles op i flere
 bidder. 

26415 165



18 huls banen

Par
242
242

Hcp
4

12 242

 Prisen for et skævt slag er
 meget høj. Den bedste taktik
 for de fleste er at slå
 under 150 m ud fra
 teestedet, hvorved søen
 holdes ude af spil. 

24216 190



18 huls banen

Par
121
121

Hcp
3

14 127

 Et hul med udfordringer og
 spænding. Sjældent er
 vandet så meget i spil! Tit
 kommer vinden fra højre -
 mod vandet. Højre
 greenside er et godt

11117 111



18 huls banen

Par
403
443

Hcp
5
8 451

 Fokuser på det ønskede mål
 ude på fairway. Foretræk
 venstre side for at holde
 fairwaybunkerne ude af spil
 og åbne hullet for det næste
 slag. 

40318 320
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