
Ordens - og etiketteregler samt Dress Code 2010. 
Greve ny Golfklub og Greve Golfbane A/S. 

 

Formål: 

Formålet med Ordens – og etikettereglerne er at sætte standard for omgang med andre spillere og 

hensyntagen til banen ved at fastlægge regler og rammer, samt skabe en fælles forståelse herfor hos 

såvel medlemmer som greenfee spillere der opholder på og i Greve Golfbanes faciliteter. 

 

Ordens – og etikettereglerne samt Dress Code gælder for følgende områder: 

 Klubhus 

 Bane 

 Driving Range 

 Putting Green 

 Indspil Green 

 

Håndhævelse af regler: 

Det forventes, at klubbens medlemmer er med til at udbrede kendskabet til Ordens – og 

etikettereglerne, samt ved kendskab til overtrædelse af disse diskret og høfligt – men tillige venligt og 

bestemt – gør opmærksom på regelbruddet. 

 

Godkendelse af reglerne: 

Ordens – og etikettereglerne samt Dress Code justeres løbende i takt med behov og den almindelige 

udvikling. Samtlige regelændringer skal godkendes af bestyrelsen i Greve ny Golfklub og Greve 

Golfbane A/S. 

Reglerne er gældende for samtlige personer, der opholder sig inden for Greve Golfbanes område, det 

være sig medlemmer, gæster til medlemmer og greenfee spillere. 

For medlemmer af Greve ny Golfklub gælder det, at de har det fulde ansvar for deres gæsters 

optræden og færden. 

 

Ordensforskrifter for klubhus: 

 Det er ikke tilladt at ryge i klubhuset. 

 Det betinges at alle hjælper med at opretholde ro og orden. 

 Færden i klubhuset kun med rengjorde sko. 

 Klubben og A/S er uden ansvar for medlemmernes og gæsternes effekter. 

 Hunde må ikke medbringes i klubhus eller på terrassen. 

 Bag´s og vogne skal rengøres inden anbringelse i skabsrummet. 

 Adgang til køkken – og greenkeeperfaciliteter kun for personale. 

 

Ordensforskrifter for Banen, Driving Range, Indspil Green og Putte Green. 

 

Banen: 

Spil på banen er underkastet The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrew´s golfregler samt de 

alment gældende etiketteregler, således som de er beskrevet i ”Sund fornuft på golfbanen” samt ”Golf i 

tegninger Bobler 2”.  

Det forventes af medlemmerne og deres gæster samt af greenfee spillere, at de beskytter banen ved: 

 at lægge turf på plads 

 ikke at foretage prøvesving på teestederne hvor der tages turf 

 at reparere nedslagsmærker på green 

 at rive i bunker efter fodspor og slagmærker med de udlagte river 

 ikke at træde nærmere hullet end 30 cm. 

 ikke at beskadige hul kanter ved manøvrering med flagstangen 

 at lægge kasserede tee i affaldsboksen 

 ikke at træde på kanten af bunkers 

 

Det påbydes, at alle er med til at fremme spillet på banen og undgå unødige forsinkelser ved: 

 ikke at foretage unødigt mange prøvesving 

 altid at ” vinke igennem ” når det er klart, at efterfølgende spillere går hurtigere og ligeledes 

inden der ledes efter bolde. 

 altid at holde tempo på banen og overholde markeringerne på scorekortet 

 at anbringe vogn og bag ved green så man hurtigt kan komme videre 

 at forlade green hurtigst muligt 

 at vente med at notere score før næste teested 

 at undgå al støjende adfærd 

 



Derudover gælder: 

 at banepersonalets arbejde altid har fortrinsret 

 at der altid skal tages fornødne hensyn til personalets og andre spilleres sikkerhed 

 at enkeltspillere ikke har ret til at blive ”vinket igennem” 

 

Gyldigt medlemsbagskilt / greenfee billet skal altid placeres synligt. 

Alle spillere, såvel medlemmer som gæster, skal registrere sig i Golfbox inden start. 

Greve Golfbane / Copenhagen inland Links forbeholder sig retten til at sætte bolde sammen i 4-bolde. 

 

Det er ikke tilladt at anbringe vogn på green og teesteder, trække den over green og teested, gennem 

bunker eller mellem bunker og green. 

 

Spilstart skal altid foretages fra 1. tee med mindre andet er aftalt og godkendt af sekretariatet eller 

turneringsledelsen. Den normale hul rækkefølge skal altid følges. 

 

Bemærk: 

Hunde og barnevogne må ikke medbringes udenfor de markerede veje og stier. Hunde skal ALTID 

være i snor. Plastpose til fjernelse af evt. efterladenskaber skal medbringes og fremvises på 

forlangende. 

 

Alt affald som ødelagte tee, cigaretskod, papir og frugtrester samt tomme flasker og dåser SKAL 

anbringes i de opstillede affaldsbeholdere. 

 

Driving Range: 

 al gang til og fra udslagsmåtterne skal foregå bag måtterne 

 det er forbudt bevist at slå ud af driving range 

 udslag kun tilladt fra måtterne eller fra græsområdet efter måtterne længst væk fra de 

overdækkede udslagssteder 

 det er forbudt at gå ud foran måtterne for at hente bolde og tees 

 boldkurve stilles på plads efter brug 

 det er forbudt at slå ud når der samles bolde 

 al støjende adfærd til gene for andre er forbudt 

 

Indspilsområde: 

 benyttes træningsbolde på indspil green skal disse fjernes efter brug 

 øvelsesspil mod banens ordinære greens er forbudt 

 turf omkring indspil green skal lægges på plads 

 det er ikke tilladt at puttetræne på indspil green 

 nedslagsmærker oprettes så godt som muligt 

 

Putte Green: 

 Det er ikke tilladt at lave indspil på putte green 

 

Dress Code: 

 t-shirt med krave, polo-shirt eller skjorte  

 for damer tillige ærmeløse bluser 

 golfshorts eller lange bukser i ordentlig stand 

 for damer tillige nederdel 

 sokker / strømper er påkrævet 

 golfsko 

 regntøj samt vinterovertøj som trøjer, jakker og vindbreakere 

 alm. læderfodtøj og træsko er ikke tilladt på banen og putting green 

 joggingtøj, sportstrøjer og – bukser samt arbejdsbeklædning er ikke tilladt 

 

Høflige henstillinger til Dress Code skal altid efterleves. 

 

Sanktioner: 

For overtrædelse af de her beskrevne Ordens – og etiketteregler er bestemt følgende retningslinjer: 

 

Greenfee gæster: 

Det skal understreges. at medlemmerne har det fulde ansvar for deres gæster, og at de er bekendt 

med reglerne. Undlader en gæst at betale greenfee vil det også få konsekvens for medlemmet. 



Gæster og greenfee spillere der overtræder reglerne kan af personalet ansat på Greve Golfbane A/S 

eller af et bestyrelsesmedlem i Greve ny Golfklub blive bedt om straks at forlade banen. Pågældendes 

hjemmeklub vil få en påtale tilsendt indeholdende dato, tidspunkt samt hvori overtrædelsen består. 

 

Betalt greenfee vil ikke blive refunderet og pågældende vil få 3 mdr. karantæne for spil på Greve 

Golfbane. Ved en grov overtrædelse eller gentagelse gives karantæne i 1 år. 

 

Medlemmer: 

Et medlem der overtræder reglerne vil få inddraget retten til at bestille start tid indtil spilledagen i 1 

måned. Ved gentagelse inddrages retten i 3 måneder. 

Ved grove eller gentagne overtrædelser får medlemmet en skriftlig advarsel, der ved tilsidesættelse 

kan medføre karantæne for benyttelse af Greve Golfbane i en nærmere bestemt periode eller i yderste 

konsekvens eksklusion af klubben. 

 

Bemærk at ekskluderede medlemmer ikke kan spille som greenfee gæster på Greve Golfbane, ligesom 

prøvelse af eksklusionen ikke giver opsættende virkning. 

 

Lokale regler: se opslag i klubhuset og på hjemmesiden. 

 

 

Således vedtaget marts 2010 af Greve ny Golfklub og Greve Golfbane A/S. 


