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Ordens- og etiketteregler 

for Roskilde Golf Klub            
 

Roskilde Golf Klub har en målsætning om at skabe en god klub med et socialt foreningsliv for både 

medlemmer og gæster. 

Vi har en bane, et klubhus med tilhørende faciliteter og en særlig hyggelig klubånd, som vi hjælper 

hinanden med at passe på. 

Herunder kan du læse lidt om, hvad vi lægger vægt på, og der er også en beskrivelse af nogle regler og 

etikette for god opførsel her i klubben. 

 

Klubhuset og øvrige faciliteter 

Alle medlemmer og gæster er velkomne i klubhuset. Her har vi en restaurant fortrinsvis beregnet for 

medlemmer og greenfeespillere, men andre er også velkomne til at komme i klubben og nyde stemningen 

og den gode mad og drikke. 

I klubhuset har vi et stort, lyst og venligt klublokale, vi har en Proshop som forhandler golfudstyr, tøj og sko, 

og vi har gode toilet- og omklædningsfaciliteter. Vi har skobørster opstillet ved indgangene, så vi kan holde 

selve klubhuset så rent som muligt. Af samme årsag holder vi alt golfudstyr udendørs. Vi har en bag-hal til 

opbevaring af udstyr inklusive gode vaskefaciliteter. Har du en hund med, så lad den også blive udenfor, 

mens du er inde i klubhuset. 

 

Restauranten 

Restauranten i klubhuset kan være inddelt i flere områder, hvis der er arrangementer. Ved sjældne 

lejligheder kan hele klubhuset været reserveret til et arrangement. Oftest er der ved arrangementer også et 

caféområde åbent til servering for spillere og gæster. Men selv om restauranten er fuldt optaget af et 

arrangement, er det stadig muligt at benytte sig af toilet- og omklædningsfaciliteterne. 

Til højre for skranken er en servicevogn, hvor vi stiller brugt service. 

Vi holder glas, flasker og øvrigt service inden for serveringsområdet i klubhuset og på terrassen og tager det 

hverken med ud på banen, ved træningsfaciliteterne eller i omklædningsrum. 

Medbragt mad og drikkevarer må gerne nydes i serveringsområdet (i restauranten og på terrassen), når 

restauranten ikke har åben. I restaurantens åbningstider støtter vi vores egen restaurant ved at købe mad 

og drikke her, når vi sidder på terrassen eller i restauranten. 

 

Glemte sager 

Har du glemt noget i klubben - eller har du fundet noget, som andre har glemt - så er her de steder, hvor du 

kan finde/lægge disse effekter: 

1. Småting (ure, punge, briller og lignende): I en kasse i restauranten 

2. Jern og køller: Inden for porten til venstre i “bag-hallen” 



 
Ordens- og etiketteregler for Roskilde Golf Klub 2016 

 

3. Øvrige effekter: I kassen i “bag-hallen”. Kassen er mærket med “Glemte sager” 

Klubben er uden ansvar for medlemmers eller gæsters værdigenstande og effekter, herunder også for 

udstyr, der opbevares i bagrum. 

 

Alkohol og rygning 

I Roskilde Golf Klub har vi følgende regler: 

 Rygning er kun tilladt udendørs 

 Overdreven indtagelse af alkohol i forbindelse med spil eller træning er ikke tilladt 

 Øl, vin og spiritus må ikke nydes af personer under 18 år 

 Det er ulovligt at køre i golfbil i beruset tilstand (Iht. færdselsloven) 

 

Beklædning 

Vores regler for påklædning er primært baseret på selvkritik. Beklædningen skal være pæn og anstændig og 

passende for golfsporten. Vi har ikke detaljeret formuleret, hvad ”pæn og anstændig” er, men kedeldragt, 

joggingtøj, bar mave, slidt og laset påklædning eller fodboldshorts er eksempler, der ikke passer i klubben. 

Generelt ønsker vi, at alle skal føle sig godt tilpas i vores klub. 

Bemærk, at hvis vi kommer rundt på andre baner i Danmark og i udlandet, så kan der være mere restriktive 

regler omkring beklædning, fx påbud om trøjer med krave, nej til trøjer uden ærmer og lignende. 

 

Hunde  

Hunde er velkomne udendørs, og du må også gerne tage din hund med på en golfrunde på banen. Den skal 

bare være i snor og du skal have en pose med til ”efterladenskaber”. 

 

Parkering 

Vi har en stor parkeringsplads, som er til både medlemmer og gæster. Enkelte af disse parkeringspladser er 

forbeholdt medarbejdere i sekretariatet og protrænerne. 

Der er også nogle handicappladser, som man skal have et officielt handicapskilt i bilen for at kunne benytte. 

Der er dog en enkelt undtagelse: 

 Hjælpere til klubbens Rehab-golfere og baneservice kan få dispensation til at bruge 

handicappladserne. Der bliver udstedt et skilt for et år ad gangen 

 

Kørsel med golfvogne og buggyer (golfbiler) 

Der kan være perioder (særligt om vinteren), hvor det af hensyn til banen ikke er tilladt at køre med 

golfvogne og buggyer. I stedet for en golfvogn kan du så i stedet gå med en bærebag - med mindre at 

banen er helt lukket. Det fremgår af forsiden på hjemmesiden, om der er den slags restriktioner. Ude på 

banen kan der være særlige restriktioner på bestemte huller og områder. Vær opmærksom på eventuelle 

skiltehenvisninger. 
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Klubben har et antal golfbuggyer (golfbiler), som fortrinsvis bliver benyttet af medlemmer og gæster, der 

har et fysisk handicap. På den måde kan flere fortsætte med at spille, selv om helbredet svigter. Der kan 

også være privat ejede golfbiler. Nedenstående regler gælder for begge typer. 

Grundlæggende skal du køre buggyen med omtanke, så den ikke ødelægger banen. Visse steder er banen 

meget kuperet og derfor kan der være en risiko for at vælte. 

 Du skal have et kørekort for at leje/køre en golfbuggy 

 Færdselsloven gælder også på golfbanen 

 Der må max være to personer i bilen 

 Kør så vidt muligt i semiroughen 

 Kryds ikke roughen, hvor der ikke er klippet spor 

 Du må ikke køre mellem greens og hazarder, herunder greenbunkers 

 Vær specielt varsom i sving, på stigninger og på nedkørsler – ikke mindst, når banen er fugtig 

 Undgå voldsomme opbremsninger - det kan ødelægge græsset 

 Buggyerne har særlige holdepladser ved ”bag”-laden. Sæt dem på plads efter du er færdig med din 

golfrunde, sæt strøm til og tag dit eventuelle affald med dig. Så er den klar til næste bruger 

 Buggyens ansvarsforsikring gælder på banen. Parkeringspladsen og asfaltvejene er dog offentlig vej, 

hvor du selv skal have en ansvarsforsikring, der skal dække eventuelle skader 

 

Spil og færdsel på banen 

Vi er ofte mange på banen, og alle kan få en runde i en god hastighed uden unødig meget ventetid, hvis vi: 

 Undgår for mange prøvesving 

 Gør os klar, mens medspillere slår 

 Hjælper hinanden med at se, hvor boldene lander 

 Placerer golfvogn/bag, så vi hurtigt kan komme videre til næste slag og/eller næste teested 

 Venter med at skrive på scorekort, til vi står på næste teested 

 ”Vinker igennem”, så snart det er klart, at efterfølgende spillere går hurtigere og der er plads foran 

Vi skal spille hullerne i den normale rækkefølge - altså ikke noget med at springe huller over undervejs med 

mindre det er efter aftale med spillerne på hullerne foran. 

Et par andre huskeregler: 

 Der må maksimalt være fire spillere i en ”bold” 

 Spil så vidt muligt tre eller fire sammen, så vi kan være flere på banen og så tempoet er nogenlunde 

ens 

Dit scorekort med navn, DGU-nr. og spilletidspunkt er din adgang til banen - både som medlem og 

greenfeespiller, så det skal du til enhver tid kunne fremvise. 

 

Golfreglerne - og de lokale regler 

Vi spiller efter golfreglerne og har også et par lokale regler. 

Her kan du se golfregler, vores lokale regler og vores etiketteregler:  

http://roskildegolfklub.dk/bane-og-faciliteter/etikette/ 

 

http://roskildegolfklub.dk/bane-og-faciliteter/etikette/


 
Ordens- og etiketteregler for Roskilde Golf Klub 2016 

 

Respektér baneservice 

Roskilde Golf Klub har baneservice, en gruppe af frivillige medlemmer, som kører rundt på banen og 

hjælper ved behov. Vi skal altid rette os efter deres henvisninger. 

Baneservice har bl.a. følgende opgaver:  

 Rådgive om hvordan vi holder tempo på banen, bl.a. sikre, at der bliver lukket igennem ved 

langsomt spil og “hul” forude 

 Rådgive om opretning af nedslagsmærker – vi kan vise dig hvordan du gør, hvis du er i tvivl – spørg 

endelig 

 Sikre, at alle, der spiller på banen, har betalt – enten som medlemmer eller greenfeespillere 

 

Affald og oprydning 

Vi har opstillet en række skraldespande rundt på banen. Her kan du lægge dit affald, hvis du ikke selv tager 

det med hjem. Vi vil meget gerne undgå, at der bliver smidt affald på banen - det gælder også 

cigaretskodder. Afbrækkede tee’s kan enten lægges i affaldsbeholderne eller i de små bægre, der er ved 

teestedsmarkeringerne. 

På klubbens øvrige anlæg hjælper vi også hinanden med at rydde op og stille tingene på plads efter brug. 

 

Pas på banen 

Vi vil gerne holde banen i så god stand som overhovedet muligt. Det hjælper vi alle til med via at: 

 Lægge turf på plads 

 Undgå at tage turf ved prøvesving på teesteder 

 Reparere nedslagsmærker på greens 

 Rive omhyggeligt efter os i sandbunkers og efterlade hele riven i bunkeren med tænderne på langs 

af spilleretningen 

 Passe på ikke at ramme kanten af hullet med flagstangen, når den bliver taget op og sat i 

 Holde bag og vogne væk fra teesteder, forgreens, greens og bunkers. Du må heller ikke gå med 

vogn på græsset mellem green og en bunker 

 Vi må derudover ikke gå ud og øve på greens og bunker ude på banen 

 

Sikkerhed for dig selv, medspillere og ikke mindst greenkeeperne 

Vores greenkeepere har fortrinsret overalt på banen, og de skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at vi 

spillere tager ubegrænset hensyn til dem. Det betyder, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor 

greenkeeperne arbejder, før de ved tegn har tilkendegivet, at de er klar over, at der blive slået. 

 Sørg for, at ingen står sådan, at de kan risikere at blive ramt af din kølle, din bold eller af sten, 

kviste og lignende, når du udfører et slag eller et prøvesving 

 Du må ikke slå, før spillerne foran er uden for rækkevidde 

 Hvis du slår en bold i en retning, hvor der er fare for at ramme nogen, skal du øjeblikkelig råbe 

”FORE” 
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Træningsfaciliteterne og brug af øvelsesbolde 

Vores træningsfaciliteter består af en drivingrange inklusiv en øvebunker, en putting green og et større 

indspilsområde. 

 Det er kun klubbens medlemmer og betalende gæster, der må benytte træningsområdet 

 Det er kun vores egne protrænere, der har ret til at undervise på træningsanlægget 

 Ved drivingrange er der en boldmaskine, hvor medlemmer og gæster kan trække bolde. Disse bolde 

er øvelsesbolde, som kun må bruges ved drivingrange. Boldene må altså ikke bruges ved 

indspilsområdet, på putting green eller ved spil på 18 eller 9 huls banen. Her skal du i stedet bruge 

dine egne bolde 

 Bemærk at drivingrange er lukket fra søndag kl. 16 til mandag morgen kl. 8. Det skyldes, at boldene 

samles op søndag eftermiddag, så området er klar til klipning, når greenkeeperne møder tidligt 

mandag morgen 

 Undervejs i løbet af ugen bliver boldene samlet ind med jævne mellemrum, så der altid er bolde 

nok i boldmaskinen. Du må ikke slå ud i retning af traktoren, mens den kører rundt for at samle 

bolde 

 Sæt boldkurvene tilbage til boldmaskinen, når du forlader anlægget. Så er de klar til den næste 

spiller 

 

Opførsel og brug af mobiltelefon 

Vi ønsker, at alle har en god og hyggelig oplevelse ved at komme i klubben, at stemningen er god og tonen 

hjertelig og uformel. Det betyder, at vi gerne vil undgå råb og støjende adfærd. 

Vi vil så vidt muligt også gerne undgå brug af mobiltelefoner på banen og på træningsområdet, da det kan 

genere andre spillere. 

Har du brug for at snakke i mobiltelefon på banen, så sørg for at sikre dig dine medspilleres accept og sørg 

for, at det ikke sinker spillet eller på anden måde er til gene. 

På træningsområdet kan du nemmere gå lidt væk, hvis du har brug for at tale i mobil. 

 

Golfspillets ånd 

I modsætning til mange andre sportsgrene spiller vi for det meste golf uden en dommers direkte 

overvågning. Spillet funderer sig på den enkeltes ærlighed og oprigtige intention om at vise hensyn over for 

andre spillere og at spille efter reglerne.  

Alle spillere bør opføre sig disciplineret og udvise høflighed og sportsånd til alle tider, uanset hvor 

konkurrencemindede, de er. Dette er golfspillets ånd. 

God fornøjelse med golfspil og klubliv i Roskilde Golf Klub.  

 

Vedtaget af Roskilde Golf Klubs bestyrelse den 27. september 2016 


