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FORRETNINGSORDEN; BANELUKNING.
Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 08. november 2007

Nærværende forretningsorden behandler følgende:
•
•
•

Banelukning generelt
Banelukning i forbindelse med rimfrost
Overgang til vinterregler

1. Banelukning generelt
Baneanlægget ved Holbæk Golfklub er alene ved sin beliggenhed på en strandeng meget udsat og vil
periodevis hen over året være i en sådan forfatning, at almindelig anvendelse til golfspil vil påføre
banen skade. Banen kan derfor besluttes lukket helt eller delvist.
Proceduren er følgende:
• Baneudvalget beslutter hele eller dele af banen lukket for spil efter indstilling fra
chefgreenkeeperen, idet kun denne er ansat til at besidde den nødvendige viden på området.
• Chefgreenkeeper / klubmanager laver de nødvendige opslag på INFO-tavler og hjemmeside.
• I chefgreenkeeperens fravær kan Baneudvalget alene beslutte banen lukket med udgangspunkt i
sund fornuft.
• Tilsvarende åbnes banen først igen af Baneudvalget efter indstilling fra chefgreenkeeperen.

2. Banelukning i forbindelse med rimfrost
•
•
•
•

Chefgreenkeeperen har bestemt, at banen skal lukkes; også i hans fravær (weekends) i forbindelse
med rimfrost.
Chefgreenkeeperen bestemmer tilsvarende, hvornår banen kan åbnes igen; i hans fravær først når
frosten er helt væk.
Når der åbnes igen, spiller grupperne ud i den rækkefølge, som de oprindeligt havde og så hurtigt
efter hinanden, som det er forsvarligt.
Der spilles KUN ud fra 1. teested, idet greenkeeperne skal på banen foran spillerne.

Overtrædelse betragtes som brud på klubbens ordens- & etiketteregler.

3. Overgang til vinterregler
Ved overgang til vinterbrug af baneanlægget kan der træffes indtil flere foranstaltninger.
Baneudvalget koordinerer med Regel- & Dommerudvalget, hvorledes opslag herom formuleres.
Vinterreglerne indeholder direktiv om
• brug af trollye og persontransporterende golfvogne
• brug af vinterteesteder og vintergreens
• oplægning eller om at tee´op på fairway
Chefgreenkeeperen indstiller til Baneudvalget, der beslutter, hvornår hele eller dele af Vinterreglerne
iværksættes. Tilsvarende ophæves de først igen efter indstilling fra chefgreenkeeperen.
Overtrædelse af klubbens vinterregler betragtes som brud på klubbens ordens- & etiketteregler.
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