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Banekontrol 

 Der foretages regelmæssig kontrol på klubbens område 
 Tag vel imod kontrollørerne og HUSK, at de udfører deres job i alles interesse. 
 Kontrollørerne er iklædt ”Baneservice” jakke. 
 Kontrollørerne medbringer altid Ipad med alle startlister og vil bl.a. efterse, at der er betalt kontin-

gent eller greenfee. 
Manglende betaling vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra banen. 

 Gæstespiller der ikke har betalt, vil blive afkrævet forevisning af DGU medlemskort. 
DGU og Hjemmeklub vil blive orienteret om det passerede. 

 Medlemmer af Greenfee Club no 1 fra andre klubber har farvet bag mærke og må ikke reservere 
tid i weekender og på helligdage mellem kl. 09:00 og 12:00. 

 

Her udover kontrolleres: 

 At bag mærke er anbragt synligt på bag eller vogn. 
 At hver spiller medbringer og anvender eget udstyr på banen - (undtaget i en makker-match og 

øvelsesspil på Par-2 banen). 
 At opslåede tørv lægges på plads. 
 At nedslagsmærker rettes op. 
 At spillet på banen foregår i et passende tempo. 
 At der ikke spilles med træningsbolde. 
 At påbud om brug af måtter og spil til vintergreens overholdes. 
 At lukkede baner eller huller respekteres. 
 At spillerne følger stisystemet til næste hul. 
 At anvisninger og midlertidige lokale regler overholdes. 
 At der ikke spilles med mere end 4 i hver bold. 
 At der ikke henkastes affald på banen. 
 At der ikke slås bolde før Greenkeepere har givet tegn henholdsvis spillere er udenfor rækkevidde. 
 At start- og flettetider overholdes. 
 At hele riven placeres i bunkers med selve riven med tænderne i spilleretningen. 
 At vogne og bags placeres korrekt omkring greens. 
 At bag vognen ikke trækkes mellem green og grenbunker. 
 At Dress-code overholdes. 

Banekontrollen har bemyndigelse til i særligt grove tilfælde at bortvise spillere fra anlægget. 

Evt. klage over banekontrollen skal indgives til Klubbens administration eller bestyrelse. 
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