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1. Baner 

 Bane 1: SKOVEN – SLETTEN 

 Bane 2: SLETTEN – ÅDALEN 

 Bane 3: ÅDALEN - SKOVEN 

2. Start- og flettetider 
Starttider på de 3 baner kl.: 00 - 15 - 30 - 45 - 00 osv. 

Flettetider på de 3 baner kl.: 07 - 22 - 37 - 52 - 07 osv. 

3. Fletteprocedure 
Spillere/bolde som fortsætter spil på SLETTEN eller ÅDALEN, skal efter første 9 spillede huller, 
vente ved klubhuset og må først begive sig til teestedet, når den foran gående spillere/bold har slået 
ud fra og forladt teestedet. 

Spillere/bolde som fortsætter fra ÅDALEN til SKOVEN skal vente ved det dertil indrettede område 
bag SKOVENS første teested. 

Spillerækkefølge for at spille videre på dette nu 10. hul er som ved spil på forudgående hul 9. 

4. Bookning af starttider 
Starttider bookes på golfbox via internet eller på skærmene i Lobbyen. 

 Tidspunkt for tidsbestilling: Hele dagen fra 06:00 til 21:00. 

 Seneste tidspunkt for bookning via internet: 1 time før start. 

 Seneste tidspunkt for bookning via skærm i lobbyen: 5 min før start. 

 Tidligste adgang til bookning: 14 dage før spilletidspunkt fra kl. 00:00. 

 Antal spillere som kan booke en starttid: Minimum 1 spiller maksimum 4 spillere. 
Kontoret og baneservice har retten til at udfylde starttider, så der dannes 3 og 4 bolde. 
Evt. flytning sker altid til en senere starttid. 

 Antal bookninger per medlem: Hvert medlem kan max. have 3 bookninger i golfbox. 
Der skal minimum være 5 timer imellem disse bookninger. 

 Alle bolde på banen som har bestilt tid, skal kunne fremvise min. 1 scorekort med starttid 
anført. 

5. Bekræftelse af starttid 
Starttider skal bekræftes i golfbox tidligst 2 timer før start og senest 10 min. før start. 

6. Start på ledig start- eller flettetid 
Spillere, som ikke har bestilt tid, kan starte på en ledig flette- eller starttid. 

En tid er ledig, når der ingen bold er klar på teestedet til at slå ud på den pågældende tid. 
Spilles der mere end 9 huller, har spillere med tidsbestilling forret til flettetiderne. 

Rækkefølgen for adgang til første ledige flettetid, uanset bane, afgøres ved anvendelse af boldrenden 
ved klubhuset. 

7. Sanktioner ved misbrug af tidsbestillingsreglerne 
Første gang gives en advarsel. 

Anden gang lukkes der for bookning af tider i en vis periode. 

8. Blokeringer – Reservationer 

Der kan maksimalt ske blokering samtidigt af starttider på indtil to baner på anlægget. 

Golfmanageren kan dispensere herfra. 


