
Luk i, luk af, luk igennem! - eller hvordan er lukkeloven på golfbanen egentlig? 
 
Du kender det godt, tvivlen om hvorvidt vi skal lukke dem der venter bag os i  
gennem. Vi har ledt et par gange ude i den saftige rough, men vi har også selv  
ventet, så?! Hvad gør vi?  
 
Hvis der er hul foran, så lad dem gå i gennem. Giv tydeligt tegn og gør som hos  
optikeren, lav en glidende overgang. Slå med op ad fairwayen, men lad bolden,  
der lukkes i gennem spille færdig på greenen først. Er man i gang med at lede,  
så luk igennem med det samme og led færdig. 
 
Hvis du er lukket i gennem, så husk at udtrykke din taknemmelighed. 
 
I bestyrelsen og på kontoret får vi alt for mange mails, der beskriver dårlig  
adfærd og specielt helt urimeligt sprog. Derfor den lidt bydende overskrift:  
Luk i og luk af. 
 
Det kan være lidt svært at finde det rigtige tidspunkt at lukke i gennem, så  
hjælp hinanden, spørg pænt, er tidspunktet det rette, er der luft og er der  
plads foran. 
 
 

Kommer der alligevel ukvemsord så luk af og lad det ikke gå ud over dit 
spil. 
 
I forbindelse med de beklagende mails beder vi altid om navn og 
medlemsnummer på dem der har udtrykt sig dårligt, da vi ellers ikke 
kommer videre med et evt. problem. Det er vores eneste måde at 
hjælpe med at komme dårlig adfærd på banen til livs - udover de mange 
andre opfordringer vi modtager! 

 
Men når jeg tænker på, at der spilles ca. 1.600 runder golf om ugen med 3 personer pr. runde og betyder at 
200-250 personer er på banen dagligt, så går det som helhed rigtig godt. Der er dog altid plads til 
forbedringer! 
 
Vi lukker for denne gang. 
 
Jan Eriksen 
Formand 
Roskilde Golf Klub 
 

 

 


