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Ordensregler og praktisk information 

I Vejen Golfklub forventer vi at ansatte, gæster og medlemmer overholder og respek-
terer golfreglerne. Det gælder selve spillet, etiketten på banen og i den adfærd, der 
udvises overalt hvor man færdes i klubben, og i de funktioner der varetages. 

 

KLUBHUSET 

Klubhuset og dets omgivelser er klubbens ansigt udadtil. Alle medlemmer bør derfor 
medvirke til, at inventar og installationer ikke udsættes for overlast. Det er medlem-
mernes pligt at overholde ordensreglerne og at påtale overtrædelser. 
Klubhuset er åbent for klubbens medlemmer og for gæster. Medbragt mad samt drik-
kevarer må ikke nydes i restauranten inkl. terrasse, og bænkene rundt om klubhuset. 

Det er tilladt at færdes over alt i klubhuset med rengjorte golfsko.  

Hold orden I bagrummet – rengøring af skabene påhviler lejerne. 

Glemte sager lægges frem under trappen ved omklædningsrummene. Særligt værdi-
fulde effekter afleveres i sekretariatet. Ved sæsonens slutning vil særligt værdifulde 
uafhentede effekter blive afleveret på hittegodskontoret. 

Rengøring af udstyr foregår på vaskepladsen. 

Eventuelle skader, mangler eller klager vedr. klubbens ejendom meddeles til sekreta-
riatet. 

Rygning er kun tilladt udendørs.  
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BANERNE 
 

Pas på vores baner. Gentagne prøvesving bør undgås. Turf skal lægges på plads og 
nedslagsmærker på green skal straks rettes op - før du putter.  
 
Der er tidsbestilling på 18 hullers banen med undtagelse af tirsdag, hvor boldrenden 
er i brug. Banelukninger foretages af sekretariatet ved turneringer og andre større ar-
rangementer. 
 
Spil på 18 hullers banen finder sted med start fra 1. tee. Start på hul 10 er tilladt,  
lørdag/søndag dog kun indtil kl. 9 og kun når der ikke er spillere på hul 9.  
 
Hul 18 på gult tee sted er det FORBUDT at slå over parkeringsplads, bygninger og 
putting green samt spille bolden via hul 1 eller hul 9.  
Overtrædelse af dette forbud kan medføre karantæne. 
 
Såfremt spillerne afbryder runden efter 9. hul, betragtes genoptagelse på 10. hul som 
nystart fra 10. tee. Et kortvarigt besøg i klubhuset betragtes ikke som en afbrydelse.  
 
Spil på akademibanen finder sted med start fra 1. tee og spillerækkefølgen afgøres 
af boldrenden. 
 
Der må ikke spilles i hold med mere end 4 bolde. Enlige spillere har ingen fortrinsret 
på banen. 
 
Fortrinsret på banen bestemmes af gruppens spilletempo. Hvis en gruppe taber et 
helt hul til gruppen foran eller kan se at gruppen bagfra spiller hurtigere, skal den in-
vitere til gennemgang. Det henstilles, at man går ud i 4 bolde på de tidspunkter, hvor 
der er stor aktivitet på banen. Sekretariatet fylder så vidt muligt op til 4 bolde i week-
enderne mellem 9 og 13. 
 
Hul 7. er et såkaldt “vinke frem hul”. Det betyder, at såfremt det efterfølgende hold er 
klar på teestedet, SKAL dette inviteres til at slå ud, så snart de spillere, som spiller 
hullet, er på greenen.  
 
Klubbens medlemmer skal bestille og bekræfte tider på 18 hullers banen. 
Greenfee-gæster skal synligt bære gyldig greenfee-kvittering. Alle skal på anfordring 
af banekontrollen kunne fremvise DGU kort.  
 
Det er ikke tilladt at trække sin trolley mellem greens og greenbunkere. 
 
Adgang forbudt skilte til naboerne skal respekteres. Overtrædelse kan medføre dis-
kvalifikation eller bortvisning. Bolde må alene hentes, hvis de kan nås med en fiske-
stang. 
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Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvis-
ning om, at spillerne har det fulde ansvar for dets sikkerhed. Dette indebærer, at en 
spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, før der ved tegn er 
tilkendegivet, at der må slås.  
 
Overdreven indtagelse af alkohol i forbindelse med spil på banerne er ikke tilladt. 
 
Der udføres banekontrol. Banekontrollens anvisninger skal ubetinget følges.  
 
I Vejen Golfklub har vi ikke indført en direkte dresscode for klubbens medlemmer og 
gæster, Men vi ønsker at værne om golfens traditioner, det gælder også påklædning. 
Derfor forventer vi, at man har almindeligt pænt tøj på, når man færdes på banen og i 
klubhuset. Påklædning, der falder uden for almindelige golfnormer, fx bar overkrop, 
badeshorts, joggingtøj eller lignende, er ikke tilladt på banen eller i klubhuset.  

 

God tur! 

 

Bestyrelsen i Vejen Golfklub 

01.02.2017 
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