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ORDENS- OG ETIKETTEREGLER  
FOR VÆRLØSE GOLFKLUB  

Vedtaget på bestyrelsesmøde 07.04.2022 

Indhold: 

• Generelt 

• Ordens- & Etiketteregler for klubhus, omklædningsrum og terrasser 

• Ordens- & Etiketteregler for banen 

• Ordens- & Etiketteregler for short game banen 

• Ordens- & Etiketteregler for putting greens 

• Ordens- & Etiketteregler for driving range og indspilsgreen 

• Sanktion i forbindelse med overtrædelser 

Generelt 

1. Der skal udvises den største hensynsfuldhed over for publikum, der færdes på veje og stier. Tilsvarende 

har det arbejdende banepersonale ubetinget fortrinsret.  

2. Det henstilles, at klubbens Dress Code følges (se opslag). Banekontrollen har ret til at påtale påklædning, 

som ikke er i overensstemmelse med Dress Code. 

Kasketter og alle typer hovedbeklædning er tilladt på banen, men ikke i klubhuset og Caféen. 

3. Baneservice/-kontrollen gennemføres på alle arealer og bygninger, som klubben råder over. 

Banekontrollens anvisninger skal følges. Klager over banekontrollen sendes skriftligt til klubbens bestyrelse 

via klubbens sekretariat. 

4. Klubben er uden ansvar for medlemmers eller gæsters værdier og effekter. 

Ordens- og etiketteregler – Klubhus, omklædningsrum og terrasser 

1. Mobiltelefoner må kun benyttes i klubhuset og på terrasserne, hvis det kan ske uden gene for andre 

spillere/gæster. 

2. Medbragt mad og drikkevarer må ikke nydes i caféen eller på terrasserne. 

3. Glas og service i øvrigt må ikke fjernes fra caféens område.  

4. Færden i klubhuset/caféen skal ske med rengjort fodtøj; evt. skiftesko må kun henstilles i 

omklædningsrummene. 

 

5. Sko, beklædningsgenstande o.a., som efterlades i klubhus, café, lobby eller omklædningsrum, bliver 

overført til ”glemmekassen”, der tømmes og indholdet bortskaffes ved sæsonen afslutning.  

6. Det henstilles, at alle hjælper til med at sætte borde og stole på plads efter brug, ligesom affald fjernes, 

så områderne i klubhus, café, omklædningsrum og terrasser altid fremstår ryddeligt. 

 

7. Bags, vogne og andet udstyr må hverken transporteres igennem eller hensættes i klubhus, café eller 

lobby. Vask af køller og jern skal foregå i de dertil indrettede vaskepladser.  

 

8. Cykler skal placeres i de opsatte stativer ved ”Svinestalden”. 
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9. Hunde skal føres i snor. 

Ordens- og etiketteregler – Banen 

1. Klubbens aktive medlemmer - der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne - har adgang til spil på 

banen efter de regler, der er gældende for deres medlemskategori og handicap-gruppe. Gyldigt bagmærke 

/medlemskort skal bæres synligt. 

2. Aktive medlemmer af anerkendte golfklubber har adgang til banen mod betaling af greenfee. Er greenfee 

ikke betalt, inden spillet begyndes eller træningsarealerne benyttes, medfører det øjeblikkelig bortvisning 

fra banen samt evt. politianmeldelse. Den pågældendes hjemmeklub orienteres. Gyldig greenfeekvittering 

skal kunne fremvises på forlangende. Handicapbegrænsningen for gæstespillere er alle dage for 

damer/herrer hcp 36. 

3. Inden spil på banen er alle spillere forpligtet til at gøre sig bekendt med de gældende lokale regler og 

disse ordens- og etiketteregler samt at overholde disse. Spil er undergivet de af The Royal & Ancient Golf 

Club of St. Andrews vedtagne regler. 

4. En greenfeespiller, som ikke er gæst hos et medlem, har i weekends og på helligdage ikke adgang mellem 

kl. 8.00 og kl. 12.00. Medlemmer kan hver have tre gæster med mellem kl. 8.00 og kl. 12.00. Tiden bookes 

da af sekretariatet eller Proshoppen. Tider, der ikke bliver booket af medlemmer, bliver frigivet 2 døgn før. 

5. Ved booking af tider i weekends og på helligdage henstilles der til, at man ikke booker 1 og 2 bolde på 

tider, hvor der ingen bookning er i forvejen. For at øge tilgængelighed og indtægtsgrundlag bør man fylde 

op på i forvejen reserverede 1 og 2 bolde, hvis der er mulighed for det. 

I weekends og på helligdage har hold på 4 personer fortrinsret på banen. Det betyder, at en evt. hurtigere 

gående gruppe ikke nødvendigvis skal lukkes igennem medmindre 4-bolden har tabt forbindelsen til 

gruppen foran, hvorved der er opstået et helt frit hul, eller den leder efter en bold jf. reglerne. I så fald skal 

der lukkes igennem, hvis de har en hurtigere gående bold bag sig. 

Endvidere forudsættes det, at alle spillere er med til at fremme spillet og undgå unødig forsinkelse, lukker 
igennem ved behov og undlader gentagne prøvesving på fairways. Med andre ord er det 4-boldene, der 
sætter tempoet på banen. 2-boldene anmodes derfor om at slå sig sammen mhp. at skabe bedre flow. 

Ifg. lokalregel E5 må spillere, der slår en bold out of bounds/mister bolden med 2 strafslag droppe en bold 
indtil to køllelængder inde på hullets fairway ikke nærmere hullet. Spillere bør således undlade at vælge at 
gå tilbage og slå en ny bold. 

6. Det er kun tilladt at spille op til 4 bolde pr. hold, dvs. maks. 8 personer i foursome. 

7. Medlemmer kan reservere fire starttider i en periode på 14 dage frem. Det er en ubetinget pligt at 

afmelde tiden hurtigst muligt, hvis den enkelte ikke kan benytte den reserverede tid. Ikke bekræftede 

teetider bliver automatisk slettet 15 min. før. Udeblivelse uden afbestilling (No Show) tre gange kan 

medføre, at bestyrelsen suspenderer medlemmets ret til tidsbestilling for en periode efter bestyrelsens 

skøn. 

Tilsvarende betragtes tidsreservationer på flere baner på samme tid som misbrug.  

En spiller må kun booke tider til andre spillere, der har intention om at spille på tiden og i samme gruppe. 

En spiller må ikke bekræfte en tid eller spille i et andet medlems navn. 
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8. Mobiltelefoner må medbringes på banen, men de skal være sat på lydløs. De må kun benyttes til korte 

opkald og kun ved teested eller i forbindelse med nødsituationer. Banepersonalet, turneringsledere, 

dommere og baneservice er undtaget fra denne bestemmelse. 

9. Hunde må gerne medtages på banen, men må ikke færdes på greens. De skal føres i snor. 

10. I GolfBox og/eller på klubbens hjemmeside er angivet lukketider for banen eller dele af banen. Andre 

banelukninger og aktuelle informationer er tilsvarende vist på tavler placeret ved Sekretariatet og/eller på 

klubbens hjemmeside. Medlemmer og gæster er forpligtede til at holde sig orienteret herom, idet spil ikke 

er tilladt, når banen er lukket. 

11. Af hensyn til slåmaskinerne må der kun benyttes tees af træ eller lim. 

12. Spil på banen er omfattet af golfetikettereglerne. Det forventes derfor, at spillerne beskytter banen ved 
at lægge opslåede turfs på plads, reparerer nedslagsmærker på greens, lægger flagstangen forsigtigt på 
greens og udglatter mærker og fodspor i bunkers. Prøvesving uden for teestederne er tilladt. Det er ikke 
tilladt at slå en turf op på teestedet mhp. at benytte denne som tee. 

13. Bunkers skal gøres i stand med de udlagte river, som efter brugen placeres helt nede i bunkeren med 

rivehovedet i spilleretningen / skaftet på tværs af spilleretningen. 

14. Bolde må i strafområder med vand kun hentes med ”fiskestang”. 

15.  I områderne med spilleforbud på hul 3, 14 og 18, er der tillige adgangsforbud. Spillere må således ikke 

betræde områderne for fx at hente en bold, eller stå for at spille en bold, som ligger uden for området med 

spilleforbud. Lempelse skal tages som for spilleforbud efter Regel 17.1e. 

16. Spillere må ikke trække deres vogn mellem green og bunker/bakke. Vogne må ikke trækkes eller 

placeres tættere på green end 3 meter. Bærebags skal tilsvarende placeres i god afstand uden for green, 

mens der puttes. 

17. Der må tidligst spilles fra 1. teested på det tidspunkt, der er booket og bekræftet og spillerne foran ikke 

er i risiko for at blive ramt. Det er ikke tilladt at presse sig ind imellem reserverede hold. 

 

På 10. hul skal der ringes med klokken på fairway, når den passeres. Når klokken har ringet, må der drives 

ud og ikke før. Ved tvivl gå frem, benyt stigen og check hvor langt spillerne foran er kommet. 

18.  I forbindelse med turneringer er 1. teested lukket jf. klubbens Generelle Turneringsbetingelser.  Når 

banen er lukket, skal startforbuddet respekteres også selv om, der ikke er turneringsdeltagere på hul 1 eller 

hul 10. 

19. Golfspillere må ikke komme på eller betræde golfbanens nabogrunde.  

 

Ordens- og etiketteregler – Short Game banen 

1. Det er strengt forbudt at slå bolde ud på Short Game banen, hvis der er fare for at ramme andre spillere. 

Hullerne skal spilles i rækkefølge.  

2. Der må kun benyttes egne bolde. 
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3. Der må kun slås ud fra de opstillede måtter og på banen skal turf lægges på plads. 

4. Der må kun puttes på greens; ingen chip-slag eller videre spil til anden green. Der kan tages et frit drop jf. 

reglerne herfor. 

5. Mobiltelefoner skal være slukkede/ lydløse, og der må ikke tales i mobiltelefon på/omkring banen. 

Ordens- og etiketteregler – Putting greens 

1. Når der ikke er opstillet hulmarkeringer på putting greens, er disse lukket. 

2. Der er kun adgang for medlemmer med gyldigt medlemskort eller gæster med gyldig greenfee-kvittering 

eller anden legitimation. 

3. Det er kun tilladt at øve indspil til putting green ved 18. hul / ved restaurant. På putting green og ved 

driving range er indspil ikke tilladt. 

4. Kun golfsko eller flade sko må benyttes på greens. 

5. I øvrigt gælder samme regler som for greens på banen. 

6. Hunde må ikke medtages på puttinggreens. 

7. Mobiltelefoner skal være slukkede/ lydløse, og der må ikke tales i mobiltelefon på/omkring greens. 

Ordens- og etiketteregler - Driving range og indspilsgreen 

1. Det er strengt forbudt at slå bolde ud på driving range, når der manuelt indsamles bolde af 

banepersonale eller andre medlemmer.  

2. Range bolde må kun benyttes på driving range – og må ikke medtages til klubbens øvrige 

træningsfaciliteter. 

3. På driving range må der kun slås fra måtterne. Omkring indspilsgreen skal turf lægges på plads. 

4. Mobiltelefoner skal være slukkede/ lydløse, og der må ikke tales i mobiltelefon på/omkring driving range 

eller indspilsgreen. 

Overtrædelse af Ordens- & Etikettereglerne medfører påtale, advarsel eller karantæne i en tidsbegrænset 

periode, der fastsættes af bestyrelsen.  

Groft forsæt eller gentagne overtrædelser af Ordens- & Etikettereglerne kan medføre eksklusion, såfremt 

der tidligere har været idømt karantæne. 

 

Godkendt på bestyrelsesmøde d. 07.04.2022  


