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. Banemarshall kontrol gennemføres på alle arealer, FGC råder over. Kontrollen sker for
at sikre, at alle gældende regler overholdes. Banemarshalls anvisninger skal følges.
Klager over banemarshalls 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
banemarshalls 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 35 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 5 tider inden for 35-dage. Så snart den første runde er
spillet, kan man igen reservere. Dvs. man kan altid have 5 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.

