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Bestyrelsen for Viborg Golfklub har som målsætning, at det skal være en god oplevelse for alle 

medlemmer og gæster at færdes på klubbens område. For at opfylde denne målsætning har 

bestyrelsen formuleret en række ordens- og etiketteregler for korrekt opførsel omkring klubhuset 

og på banen.  

 

 

Ordensforskrifter for færdsel på klubbens område 

 

• Enhver hjælper med at opretholde orden i og omkring klubhuset. Efter indtagelse af mad 

eller drikkevarer anbringes brugt service på servicevognen i cafeen. 

• Det er kun tilladt at færdes i klubhuset og cafeen med rengjorte sko. Brug de opstillede 

skobørster i gården.  

• Der er forbud mod tobaksrygning i alle indendørs lokaler, jfr. lov om Røgfri Miljøer. 

• Det er ikke tilladt at henstille fodtøj i gangarealer. 

• Medbragte mad- og drikkevarer må ikke nydes i cafeen, på terrassen eller i klubhuset.  

• Flasker og service er ikke tilladt i omklædningsrummene. 

• De sidste, der forlader lokalerne, skal sørge for at alt lys er slukket og alle yderdøre og 

vinduer er forsvarligt lukkede. 

• Udstyr, bags, køller og trolleys må ikke transporteres gennem eller anbringes i klublokaler, 

gange, og omklædningsrum. 

• Rengøring af golfudstyr må kun finde sted på den dertil indrettede vaskeplads. 

• Hunde og andre husdyr må ikke medtages i klubhuset og skal altid føres i snor på 

klubbens område. 

• Alle efterladte effekter, golfudstyr, beklædningsgenstande og fodtøj 

i omklædningsrummene bliver fjernet ved den daglige rengøring og anbragt i den 

opstillede ”glemt kasse” i inforummet.  Mere værdifulde effekter som ure, punge og 

lignende, tilstræbes opbevaret på sekretariatet.  

• Klubben er uden ansvar for spilleres eller gæsters værdigenstande og effekter, herunder 

også for udstyr, der opbevares i lockerrum. 

• Der kræves ordentlig og anstændig beklædning. Bar mave accepteres ikke. Det samme 

gælder – for mænds vedkommende – T–shirts uden ærmer. Det er ikke tilladt at færdes 

barfodet i området omkring klubhuset, i gangarealer og i cafeen. 

• Overdreven indtagelse af alkohol i forbindelse med spil eller træning er ikke tilladt. Øl vin 

og spiritus serveres ikke til og må ikke nydes af personer under 18 år.  
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Ordensforskrifter for spil på banen 

 

Spil på banen er underkastet The Royal and Ancient Golf Club of Sct. Andrew’s golfregler samt 

gældende etiketteregler.  

 

Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at 

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

banepersonalet arbejder, før de ved tegn har tilkendegivet, at de er klar over, at der bliver slået. 

Der må ikke slås bolde ud, når personale eller andre opholder sig på drivingrange.  

 

Det forventes af medlemmer og gæster, at de beskytter banen ved:  

 

• at lægge tørv på plads – teesteder dog undtaget. 

• ikke at tage prøvesving, hvor der tages tørv med, på teesteder. 

• at reparere nedslagsmærker på greens. 

• at glatte mærker og fodspor i bunkers med de udlagte river. 

• ikke at træde nærmere hullet end 30 cm. 

• at iagttage, at hulkanten ikke bliver beskadiget i forbindelse med manøvrering af 

flagstangen. 

• at respektere opsatte anvisningsskilte. 

• ikke at køre med/anbringe trolleys på teestederne, trække dem over greens eller gennem 

bunker. 

 

Det påbydes alle at bidrage til at fremme spillet på banen, samt at undgå unødige forsinkelser 

blandt andet ved at: 

 

• undgå unødigt mange prøvesving. 

• ”vinke igennem”, så snart det er klart, at efterfølgende spillere går hurtigere og der er 

plads foran. Dog har singlespillere ingen gennemgangsrettigheder. 

• holde tempo på banen, især når der er mange spillere på banen. 

• anbringe sin trolley/bag således, at man hurtigt kan gå videre. 

• undgå råben og anden støjende adfærd. 

• efterleve pligten til at følge den normale hulrækkefølge. Dog tillades spilstart på 10. hul på 

ugens 18-huls bane med seneste udslag kl. 08.50.  

 

Øvrige forhold: 

 

• Gyldig medlemsbadge/greenfee billet skal altid bæres synligt. 

• Det er ikke tilladt at spille med træningsbolde på banen. 

• Øvelsesspil mod de ordinære greens og fra banens bunkers er forbudt. 

• Brug af mobiltelefoner er kun tilladt efter accept fra medspiller(e), hvis det ikke forsinker 

eller på anden måde er til gene for spillets afvikling.  

• Cigaretskod, tomme flasker og øvrigt affald må ikke smides på banen, men skal 

anbringes i de på teestederne opstillede skraldespande. 

• Det er ikke tilladt at spille flere end 4 spillere på et hold (i en bold). 

• Der gælder handicapbegrænsning på banen som fastsat i reglerne for tidsreservation. 
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Ordensforskrifter for træningsområder 

 

• Der er alene adgang til drivingrange for medlemmer med synligt bagmærke, eller 

greenfeegæster med synlig greenfeekvittering. Herudover også for forældre til 

juniorspillere i forbindelse med træning eller aktivitet i klubben.  

• Det er kun golftræneren, der har ret til at undervise på træningsanlægget  

• Det henstilles, at samtale, herunder eventuel mobiltelefon samtale, foregår uden  

     gener for de personer, der træner. 

• Boldkurve/-spande stilles tilbage til boldkassen efter brug. 

• Træningsbolde må kun anvendes på træningsbanen.  

• Overalt ved indspilsgreenen lægges tørv på plads. 

• Puttetræning på indspilsgreenen bør så vidt muligt undgås. 

• Træning af indspil har fortrinsret. 

• Det er ikke tilladt at øve indspil på puttinggreen. 

• Der skal rives i øvebunkeren efter brug. 

 

 

 

Sanktioner for overtrædelse af ordensreglerne 

 

Det er medlemmer af bestyrelsen, personale ansat af Viborg Golfklub, eller medlemmer af 

Baneserviceudvalget, der har beføjelsen til på stedet at vurdere om der er sket et regelbrud og 

regelbruddets alvor. De pågældendes anvisninger skal følges omgående uden diskussion.  

 

Bestyrelsesmedlemmer, ansatte og baneservicepersonale kan pålægge et medlem eller en gæst, 

der overtræder ordens- og etikettereglerne, en sanktion. For gæsters vedkommende vil 

hjemmeklubben – såfremt sanktionen er påtale eller bortvisning - få skriftlig information, der vil 

indeholde oplysning om dato og tidspunkt for forseelsen, forseelsens art samt den anvendte 

sanktion.  

 

Manglende betaling af greenfee medfører altid 1 års karantæne. Hvis den, der uden betaling af 

greenfee, spiller i selskab med et medlem af Viborg Golfklub, opkræves medlemmet for den 

manglende greenfeebetaling, hvis medlemmet er eller bør være bekendt med forseelsen.  

 

Medlemmerne har ansvar for, at deres gæster er bekendt med reglerne og overholder dem. Hvis 

et medlem har en gæst med, der bryder reglerne, kan medlemmet pålægges sanktioner. 

 

I tilfælde af uregelmæssigheder anvendes følgende sanktionsmuligheder: 

 

• Henstilling 

• Påtale 

• Bortvisning 

 

Henstilling gives, når en spiller ikke iagttager almindelige hensyn til bane og/eller andre spillere, 

så som manglende genplacering af turfs, opretning af nedslagsmærke, rivning af bunker eller når 

der i øvrigt gøres skade på baneanlægget eller der udvises generende adfærd over for andre 

spillere, herunder ved brug af mobiltelefon. Henstillinger skal følges øjeblikkeligt. 

 

Påtale gives, når en spiller nægter at følge en henstilling eller pådrager sig gentagne 

henstillinger eller når overtrædelsen er af alvorlig karakter, herunder negativ reaktion på 

vejledning fra Baneservice. Ligeledes gives der påtale, når forseelsen er af sikkerhedsmæssig 

karakter. Påtaler indberettes til bestyrelsen. 

 

Bortvisning sker, når en spiller ikke har lovlig adkomst til spil på banen. Eventuel betalt 

greenfee refunderes ikke. Ligeledes sker der bortvisning, når en spiller pådrager sig en gentagen 



 

 

 

Ordens- og etiketteregler i Viborg Golfklub, 2019 5 

påtale, eller når en forseelse har direkte sikkerhedsmæssig karakter. Bortvisninger indberettes til 

bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen kan beslutte at indbringe påtaler og bortvisninger for klubbens Amatør- og 

Ordensudvalg med henblik på ophævelse eller ikendelse af yderligere sanktioner. 

 

En spiller kan indbringe påtaler og bortvisninger for klubbens Amatør- og Ordensudvalg med 

henblik på prøvelse af sanktionens berettigelse. Indbringelse har ikke opsættende virkning. 

Amatør- og Ordensudvalget kan ophæve eller stadfæste sanktionen og kan ikende yderligere 

sanktioner 

 

 

Vedtaget af Viborg Golfklubs bestyrelse  

 

Den 10. marts 2010 

 

Revideret den 17. juni 2010 

 

Revideret den 14. januar 2011 

 

Revideret den 20. januar 2012 

 

Revideret den 18. januar 2013 

 

Revideret den 24. januar 2014 

 

Revideret den 23. januar 2015 

 

Revideret den 22. januar 2016 

 

Revideret den 25. september 2019 

 

 

 

I bestyrelsen: 

 

 

 

 

 

Mogens Andersen  Verner Veedfald     Søren Brandstrup 

 

 

 

 

Annemarie Bjerresgaard Jensen Carsten Jensen Ole Dalsgaard Sørensen 

   
 


