Ordensregler for Holbæk Golfklub
I overensstemmelse med Holbæk Golfklubs vedtægter fastsættes nedenstående ordensregler. Midlertidige bestemmelser kan fastsættes og vil da blive opslået på informationstavlen i klubhuset, ved skiltning ved 1. teested og på vor hjemmeside.

Adfærd
•
•

Det er ethvert medlem og gæstespilleres pligt at udvise en korrekt og hensynsfuld
optræden på banen og i klubhuset samt anlægget i øvrigt.
Greenkeeperne har fortrinsret over alt på banen, og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har et ansvar for deres sikkerhed. Dette indebærer, at en
spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, før disse ved tegn
har angivet, at de er klar over, at der bliver slået.

•

Kørsel med golfbiler og – scooters må kun foretages af brugere over 18 år med gyldig tilladelse, eller af brugere som har lejet golfbilen af Klubben.

•

Træning må kun ske på træningsområderne og skal foregå i henhold til opstillede
skilte og vejledninger

•

Bolde fra Driving range må ikke anvendes på banen / indspilsgreen / puttinggreen.

•

Rygning er tilladt på banen. Skodder må ikke henkastes, men skal i slukket tilstand,
henlægges i affaldsspande eller eget medbragte opbevaringsrum.

•

Rygning er ikke tilladt indendørs i nogle af klubbens bygninger.

•
•

Brug af mobiltelefon i restauranten frabedes.
Sportsrelateret hovedbeklædning frabedes i restauranten.

•

Hunde må medtages på banen og udendørs omkring øvrige faciliteter i HGK, under
forudsætning af at de føres i snor og eventuelle efterladenskaber fjernes.

•

R&A golf- og etiketteregler samt øvrige påbud skal overholdes og respekteres af
alle medlemmer og gæster i klubben.

Spil på banen
•

Spil på banen skal ske ved start fra 1. teested, og hullerne skal spilles i rækkefølge
til hul 18.
Spillere, der spiller en privatrunde, og kun ønsker at spille 9 huller må spille hul 18 i
fortsættelse af hul 8. Denne indfletning er underlagt regler derfor, og information om
flettereglen, er at læse på opslag ved 8.green og 18.huls teesteder.
Stopper en spiller en runde efter hul 9, eller flere, må hul 18 ikke spilles som afslutningshul.
Det er ikke tilladt at starte en runde på andre huller end hul 1. Dog kan klubmanageren, i sjældne tilfælde, give tilladelse til start fra andre huller end hul 1.

•

Lokale Regler og ordens- og sikkerhedsforskrifter samt påbud skal overholdes.
Disse er ophængt i klubhuset, ved 1.teested samt trykt på scorekort for HGK´s
bane.

•

På teestedet afgøres spillerækken i.h.t tidsbestillingen i Golfbox, således at fordeling mellem reserverede tider overholdes.
Næste hold venter ved starthuset til foregående hold har forladt teestedet.

•

Pitch fork er obligatorisk ved spil på banen og skal kunne fremvises ved forlangende.

•
•

Prøvesving med jordberøring på teestederne er ikke tilladt.
Langsomt spil skal undgås.

•

En langsommere bold skal altid lukke hurtigere bolde igennem.

•

Spillere, som søger efter en bold, der ikke nemt kan findes, skal straks vinke bagfra
kommende spillere igennem, når søgningen begyndes. Handlingen kan ikke tilbagekaldes af de ledende, selv hvis bolden findes. Spillet kan fortsættes, når de spillere, der er vinket igennem, har passeret og er uden for rækkevidde.

•

Spillerne skal straks sørge for, at eventuelle nedslagsmærker på greens rettes op,
og at opslåede tørv genplaceres, ligesom der skal rives i bunkers efter ethvert slag i
en sådan.

•

Green forlades umiddelbart efter at hullet er spillet færdigt.

•

I private matcher må der max. være 4 spillere i en bold.

•

Vogne må ikke køre eller trækkes ind over greens og teesteder eller mellem greens
og greenbunkers.

•

Kørsel i golfbiler med max. 2 personer er tilladt.

•

Kørsel med golfbiler skal foregå i ”moderat tempo” og uden at presse foran gående
spillere. Golfbiler må ikke køre i rough og det er ikke tilladt at køre gennem uklippede arealer.

•

Der udøves banekontrol, herunder kontrol af greenfee betaling og bekræftelse af
bestilte tider i Golfbox

•

Det forventes, at eventuelle henstillinger fra banekontrollørerne bliver efterlevet, så
alle – såvel gæster som medlemmer – må få den fulde glæde af spillet.

•

Banekontrollører har påtaleret ved enhver spillers overtrædelse af et regelsæt,
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Øvrige regler og påbud
•

Banelukninger fremgår af Golfbox

•

Kun spillere og grupper, der er foretaget tidsbestilling til, er berettiget til at benytte
denne tid.

•

Enhver tidsbestilling skal bekræftes via Golfbox, senest 10 minutter før start af en
runde..

•

Gæstespillere skal altid være bekræftet og registreret, som have betalt i GolfBox,
inden spil på banen.
Der må udelukkende anvendes fodtøj med bløde såler og gerne softspikes.

•
•
•

Påklædning skal være sober og anstændig.
Ethvert medlem, enhver ansat og enhver greenfeespiller kan skriftligt indberette en
anden spiller, der har overtrådt bestemmelserne i nærværende ordensregler.

Sanktioner
•

Gæstespillere, der ikke har betalt greenfee, bortvises fra banen, ligesom forholdet
indberettes til den pågældende spillers hjemmeklub.

•

En spiller, der ikke kan legitimere sin ret til at spille på banen, bortvises omgående.
Medlemmer, der nægter at fremvise gyldigt medlemskort eller at opgive navn eller
medlemsnummer til en banekontrollør, bortvises straks fra banen og kan i særlige
gentagelsestilfælde ekskluderes.

•

Manglende bekræftelse af bestilte tider via Golfbox opsummeres automatisk, og vil
blive kontrolleret jævnligt.
Spillere, med usædvanligt mange ubekræftede tider, vil blive kontaktet af
Ordensudvalget/ Klubmanageren og en eventuel sanktion kan/vil blive tildelt.

•

Overtrædelse af regelsæt, ordens- og sikkerheds forskrifter vil blive behandlet efter
skriftlig indberetning og sanktioneres efter R & A´s golfregler samt DGU´s og Holbæk Golfklubs regelsæt.

Ordensudvalget i Holbæk Golfklub
April 2021.
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