Ordens- og etiketteregler
LÜ B K E R G O L F K LU B

Ordens- og etiketteregler for spil og ophold på Lübker Golf Course og for brug
af baner, driving range, par-3 bane og putting green
Alle medlemmer af Lübker Golf Klub forventes at have læst
og overholde nærværende ordens- og etiketteregler.

•

Spil på banerne i Lübker Golf Klub er underkastet The Royal and
Ancient Golf Club of St. Andrew’s golfregler, herunder R&A/
DGU’s ordens- og etiketteregler samt de alment gældende
etiketteregler.

•

Golf spilles for det meste uden, at der er en dommer til stede. Spillet funderer sig på den enkeltes ærlighed og oprigtige
intention om at vise hensyn over for andre spillere og at spille
efter reglerne. Alle spillere bør opføre sig disciplineret og udvise
høflighed og sportsånd til alle tider. Dette er golfspillets ånd!
Banelukninger og aktuelle informationer er vist på lokale opslag,
på Lübker Golf Klub’s hjemmeside – www.lubker.com – samt
under beskeder i Golfbox. Det er spillernes ansvar at læse informationerne før start på runden påbegyndes.

•
•
•

•
•

Spil på 18-hullers og 9-hullers bane samt Par-3 bane
Ved spil på banerne skal der altid udvises størst muligt hensyn,
og spillere skal beskytte banerne samt vores træningsanlæg.
Følgende regler er derfor gældende, uanset om du spiller 9-hullers, 18-hullers eller Par 3 bane eller befinder dig på træningsområderne eller putting green:

•
•
•

•
•
•
•

Hulkanter på green skal altid beskyttes – undgå at træde
tæt på hulkanten og vær forsigtig med håndtering af
flagstangen samt opsamling af bolden fra hullet
Flagstænger skal altid forsigtigt løftes, lægges og genplaceres med hånden, så der ikke sker skade på hulkant eller
green
Alt affald, cigaretskodder, papir, flasker m.v. skal altid smides i de opstillede skraldespande eller medtages i golfbaggen.
Spil på banen finder altid sted med start fra 1. tee på hhv.
18-hullers og 9-hullers banen
Anvisning for hvor på banen golf carts, el-golfvogne og
trolleys må bruges skal følges. Golf carts skal køre/parkeres på stier/veje samt fairways – kørsel/parkering i første
klipning kan være nødvendig under særlige omstændigheder. Kørsel med trolleys kan foretages overalt, dog aldrig i
bunkers/wasteområder.
Greenkeeperne har fortrinsret på banen – afvent altid til
der vinkes for videre spil
Starttid forudbestilles i tidsbestillingssystemet Gofbox –
alternativt i Front Office
Alle medlemmer af klubben skal bære gyldigt medlemsbevis synligt på bag eller vogn, og alle greenfee gæster skal
tilsvarende have en synlig gyldig greenfee kvittering
Greenfee gæster skal være aktive medlemmer af en
golfklub, der er medlem af Dansk Golf Union eller af en
tilsvarende international golf union
Ethvert medlem har før start pligt til at sikre sig, at medspillerne opfylder disse betingelser

Nedslagsmærker på greens skal straks rettes op
Turf på fairways skal altid lægges på plads
Bunkers skal altid rives for både fodspor og andre ujævnheder, så sandet ligger jævnt
Riverne skal lægges tilbage i bunkers i spilleretningen

Lübker Lodge | Trent Jones Allé 3 | DK-8581 Nimtofte | Tel. +45 3840 8000 | golf@lubker.com | www.lubker.com
[Side 1]

