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1. Baner 
Spil på golfbanen er underlagt de af Dansk Golf Union godkendte og seneste udgave af golf‐ og 
etiketteregler, som er indeholdt i DGU´s publikationer: GOLFREGLERNE OG 
AMATØRREGLERNE. 

Golfbanen har tre baner: Skoven, Sletten og Ådalen, som alle kan spilles som 9 hullers bane. Spilles 
der 18 huller med tidsbestilling, udskrives der scorekort for den ønskede bane.    

Startes der uden tidsbestilling på en ledig start‐ eller flettetid, følges ”Regler for tidsbestilling”. 
Spilles der 18 huller er det de tre baner:  

 Skoven ‐ Sletten. 

 Sletten ‐ Ådalen. 

 Ådalen ‐ Skoven. 

der spilles, uanset i hvilken rækkefølge de enkelte baner er spillet.  

2. Start på en bane 
Start‐og flettetiderne er: 00‐07‐15‐22‐30‐37‐45‐52 og de skal overholdes! 

Bolde der skal starte på 1. tee SKOVEN, skal vente ved klubhuset, og først begive sig til teestedet, 
når den foran gående bold har forladt teestedet.  

Bolde der skal starte eller fortsætte deres spil på SLETTEN eller ÅDALEN, skal vente ved klubhuset, 
og først begive sig til teestedet, når den foran gående bold forladt teestedet.    

Bolde der fortsætter spil fra SLETTEN til ÅDALEN skal følge stien forbi klubhuset. 
Det gælder også spillere med bærebags. 

Bolde som fortsætter fra ÅDALEN til SKOVEN, skal vente ved det dertil indrettede område bag 
SKOVENS første teested. 

Der slås herefter ud i den rækkefølge man ankom til hullet. Bookede starttider har naturligvis 
fortrinsret.  

3. Pas på banen 
Det forventes at medlemmerne og greenfee gæster beskytter banen ved at:  

 Reparere nedslagsmærker på greens. 

 Lægge tørv på plads. 

 Udjævne mærker og fodspor i bunkers med de udlagte river. 

 Ikke at træde nærmere hullet på green end 30 cm. 

 Iagttage at hulkanten ikke bliver beskadiget i forbindelse med manøvrering af flagstangen. 

4. Spilletempo 
Alle spillere på anlægget skal medvirke til at fremme spillet og at undgå unødig forsinkelse. 
Hurtigere spillende bolde bør derfor altid lukkes igennem, uanset om det er en 2, 3 eller 4 bold. 

Såfremt en spiller-gruppe (en bold) taber et helt hul, skal den ubetinget lukke igennem. 
Når der ledes efter en bold, skal der lukkes igennem når man er kommet til det sted, hvor bolden 
formodes at ligge, og bolden ikke er fundet indenfor 30 sekunder. 

Enkeltspillere har ingen rettigheder. 

5 eller flere bolde er ikke tilladt på banen.  

5. Færdsel på banen - hensyn til andre. 
Greenkeepernes arbejde på banen skal altid respekteres. En bold må derfor ikke spilles når 
greenkeeperen er inden for spilleafstand, medmindre der er givet tilladelse til spil fra greenkeeperens 
side. Greenkeeperen løfter en strakt arm i vejret som tegn på, at der må spilles.  
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Ved spil af SKOVEN hul 3 og 5, SLETTEN hul 5 og 7 samt ÅDALEN hul 5 skal man ved spil fra tee 
være opmærksomhed på evt. spillere eller greenkeeperes ophold i de dele af hullerne, der ikke kan ses 
fra teestedet. Er man i tvivl skal man i hvert tilfælde gå frem og tilsikre at der ikke er 
spillere/greenkeepere inden for det forventede landingsområde.   

Føreren af golfbiler skal følge de anvisninger, som findes i bilernes forruder.  

Gyldigt bagmærke/greenfee‐mærke skal altid placeres synligt på bagen. 

Det er ikke tilladt at trække eller stille trolleys på teestederne, trække dem over greens og forklæder. 
Ej heller mellem green side bunkers og greens. 

Barnevogne og klapvogne må medbringes på banen. Reglerne er som for trolleys. Hunde må ikke 
medbringes. Gælder på hele Breinholtgård Golf Klub anlæg.  

Affald og flasker skal anbringes i de ved teestederne opstillede affaldskurve og flaskekasser.   
Cigaretskod må ikke smides på banen. 

Færdsel i søerne er forbudt. Spil i henhold til golfreglerne er naturligvis tilladt.  

”Fiskeri” efter andre bolde end ens egen i søerne på banen er forbudt. 

Banekontrollens anvisninger skal altid efterkommes. 

6. Bunker 
Green side bunkere skal betrædes og forlades fra den laveste side, eller den side der vender bort fra 
greens. 

Efter rivning i en bunker placeres hele riven i bunkers således at rivehovedet med tænderne følger 
hullets spilleretning fra teestedet og skaftet er på tværs af spilleretningen. 

7. Spilleforbud, afbrydelse af spil 
På visse årstider kan vejrlig – eks. vis efter kraftigt regnskyl, frost eller tæt tåge – medføre, at banen 
er lukket for spil. 
Er der undtagelsesvis ikke opsat skiltning eller via BGK webside meddelt lukning af banen, forventes 
det at medlemmer og greenfee spillere selv viser det nødvendige hensyn til banen og andre spillere 
eller ansatte på banen, og i så fald undlader at spille banen, hhv. fra teested eller fairway, såfremt der 
eks. vis grundet tæt tåge ikke er indsigt imod det forventede landingsområde.  

8. Overtrædelse af reglerne 
Indberetninger om eller direkte overtrædelse af nærværende regler behandles af BGK Ordens-, Regel 
og Handicapudvalg i henhold til de udgivne procedurer for sagsbehandling. 
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