ORDENS- OG ETIKETTEREGLER
FOR
FREDENSBORG GOLF CLUB

Januar 2017
Bestyrelsen for Fredensborg Golf Club

GENERELT:
1. Stierne omkring banen er offentlige stier, så der skal udvises hensynsfuldhed overfor
offentligt publikum, ligesom der skal tages hensyn til banepersonalet.
2. Det henstilles, at klubbens dress-code følges (se opslag). Marshallgruppen har ret til
at påtale påklædning, som ikke er i overensstemmelse med dress-coden.
3. Banekontrol gennemføres på alle arealer, FGC råder over. Kontrollen sker for at sikre,
at alle gældende regler overholdes. Banekontrollens anvisninger skal følges. Klager
over banekontrollen sendes skriftligt til klubbens honorære sekretær.
4. Klubben er uden ansvar for medlemmers eller gæsters værdier og effekter.
5. Affald og cigaretskod må ikke henkastes på klubbens arealer, herunder parkeringsområdet.

BANEN:
1. Klubbens aktive medlemmer har adgang til spil på banen efter de regler, der er
gældende for deres medlemskategori og handicapgruppe. Gyldigt bagmærke skal
bæres synligt.
2. Aktive medlemmer med max handicap på 54 af anerkendte golfklubber har adgang til
banen mod betaling af greenfee. Er greenfee ikke betalt inden spillet påbegyndes, vil
banekontrollen være behjælpelig med at få betalt. Alternativt vil der ske bortvisning fra
banen. Gyldig bagtag skal bæres synligt.
3. Alle spillere er forpligtet til at gøre sig bekendt med de gældende lokale regler og
nærværende ordens- og etiketteregler og at overholde disse. Spil er undergivet de af
The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews vedtagne regler.
4. Greenfee gæster, som ønsker at spille ud om morgenen, før klubhuset åbnes kl.
06.00, skal have aftalt det med sekretariatet i forvejen.
5. I weekends kan bestyrelsen, eller dens repræsentant, give 4-bolde ubetinget fortrinsret
til start på 1. teested, såfremt forholdene taler for det.
6. På alle dage kan starttid reserveres 14 dage frem. Der er ubetinget pligt til afbestilling,
hvis man ikke kan benytte sin reservation. Udebliver man tre gange fra en reserveret
starttid uden afbestilling, kan bestyrelsen suspendere ens ret til tidsbestilling for en
periode.
7. Alle medlemmer kan reservere 3 tider inden for en 14-dages periode. Så snart den
første runde er spillet, kan man igen reservere. Dvs. man kan altid have 3 tider aktive.
Reservationstidsrummet er alle dage fra kl. 06.00 til 20.00.
8. Af hensyn til slåmaskinerne må der ikke benyttes plastik tees.
9. Hund på banen tillades under følgende forudsætninger:
1. Hunden skal være i snor og ifølge med en golfspiller.
2. Hunden må ikke gø eller være til gene for andre golfspillere.
3. Hundens efterladenskaber skal samles op.
10. Barnevogne må ikke medtages på banen.

11. Som nævnt under generelt, skal alle spillerne tage hensyn til banepersonalet, der har
ubetinget fortrinsret til at udføre deres arbejde. Overtrædelse af denne bestemmelse
medfører omgående bortvisning og karantæne – i gentagelsestilfælde eksklusion.
12. Det er aldrig tilladt at spille mere end 4 bolde pr. hold.
13. Læg altid turf på plads. Dette gælder også på teestederne.
14. Bags og bagvogne må ikke placeres på, eller trækkes over, greens og teesteder.
15. Bagvogne må ikke trækkes eller placeres på arealer mellem greens og greenbunkers
eller på ”forklæderne”.
16. Bunkers skal gøres i stand med de udlagte river, som efter brugen placeres helt nede i
bunkeren.
17. Nedslagsmærker på greens skal omhyggeligt rettes op.
18. Alle former for affald – herunder cigaretskod – skal anbringes i affaldsbeholderne.
19. Spillere, der er startet fra 1. teested, har altid fortrinsret.
20. I forbindelse med en turnering er banen lukket, som det fremgår i GolfBox. Startforbud
fremgår normalt ved skiltning. Startforbuddet skal respekteres, også selvom der ikke
er turneringsdeltagere på 1. teested.
21. Ved turneringer med gunstart, skal banen forlades senest 15 min. før gunstarten. På
turneringsdage, hvor der spilles om klubmesterskaber og Dronningepokalen, er der
spilleforbud fra kl. 00:00.
22. Alle turneringers starttider fremgår af turneringsprogrammet, og aktivitetslisten på
www.fgc.dk sammen med andre arrangementer.

KLUBHUSET:
1. Rygning er ikke tilladt i klubhuset. Der må ryges på terrassen, hvis det ikke er til gene
for andre gæster.
2. Medbragt mad eller drikkevarer må ikke nydes i restauranten eller på terrassen.
3. Service og flasker på terrassen skal afryddes efter brug. Alle former for affald –
herunder cigaretskod – skal anbringes i affaldsbeholdere. Det henstilles, at alle
hjælper med at holde orden.
4. Færden i klubhuset skal ske med rengjort fodtøj.
5. Fodtøj må kun henstilles i omklædningsrummene.
6. Udstyr – herunder bags, køller eller bagvogne - må hverken transporteres gennem
eller anbringes i klubhuset eller på terrassen, men skal anbringes på den dertil
indrettede forplads ved indgangen til klubhuset eller parkeres i hjørnet ved terrassen,
men ikke på gangstien.
7. Glemte sager anbringes i en kasse ved kontoret. Kassen tømmes ved
sæsonafslutning. Fundne jern/køller afleveres på kontoret.
8. Cykler skal placeres i eller ved de opstillede stativer.

PUTTING GREEN:
1. Når der ikke er opstillet hulmarkeringer på putting green, er denne lukket.
2. Der er kun adgang for medlemmer med gyldigt bagmærke eller gæster med gyldig
bagtag.
3. Det er ikke tilladt at øve indspil til putting green.
4. Kun golfsko eller flade sko må benyttes.
5. I øvrigt gælder samme regler som for greens på banen.

DRIVING RANGE OG INDSPILSGREEN:
1. Det er strengt forbudt at slå bolde ud på driving range, når der indsamles bolde.
Overtrædelse af denne bestemmelse medfører omgående bortvisning og karantæne –
i gentagelsestilfælde eksklusion.
2. Alle bolde på indspilsgreen skal samles og nedslagsmærker skal rettes op efter
brugen.
3. Der må ikke puttes på indspilsgreenen, når andre træner indspil.
4. Omkring indspilsgreen skal turf lægges på plads.
5. Efter benyttelse skal boldspande bringes tilbage til boldautomaten. Træningsbolde må
kun anvendes på driving range og på indspilsgreenen..
6. Det er forbudt at slå bolde på driving rangen, når der færdes personer på stien til højre
for driving rangen.
7. Rygning er ikke tilladt, såfremt det er til åbenbar gene for andre brugere af træningsområderne. Eventuelle cigaretskod lægges i affaldsspanden.
8. Brugere af træningsområderne skal udvise hensynsfuld optræden, så andre ikke
generes af støjende adfærd eller lignende.
Overtrædelse af ordens- og etikettereglerne medfører påtale eller advarsel. Gentagne
overtrædelser medfører karantæne i en tidsbegrænset periode, der fastsættes af
bestyrelsen.
Groft forsæt og gentagne overtrædelser af ordens- og etikettereglerne kan medføre
eksklusion, såfremt der tidligere har været idømt karantæne.

