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1. Hvornår gælder dette kodeks? 
Dette kodeks for god opførsel gælder for alle spillere på Ishøj Golf’s baner, 
uanset… 
- … hvorhenne på banen, man er. 
- … på hvilken bane man spiller. 
- … om det er i en turnering eller i en privat runde. 
 
Kodeks gælder også for alle medlemmer af Ishøj Golfklub, der spiller på andre 
baner, fordi de så repræsenterer Ishøj Golfklub 
 
 
2. God opførsel. 
Vi forventer, at alle opfører sig pænt og ordentlig og er et godt forbillede for 
andre. Golf er en idræt – og vi forventer, at alle opfører sig som gode 
sportsfolk, der udviser fair play og respekt for spillet, reglerne og alle med- og 
modspillere. 
 
Følgende anses for at være “god opførsel”: 
1. Man overholder golfreglerne og alle gældende lokalregler og undlader at 

lave ”egne” regler eller på anden måde aftale at afvige fra reglerne. 
2. Man river efter sig i bunkere. 
3. Man retter nedslagmærker op efter sig. 
4. Man lægger turfs på plads efter sig, eller fylder dem op med sand/jord. 
5. Man bruger IKKE upassende sprog (fx. anstødelige/nedladende/truende 

udsagn).  
6. Man respekterer og overholder vores dress code (se nedenfor afsnit 4). 
7. Man behandler sine køller/bag osv. ordentlig (fx IKKE kaste med dem). 
8. Man behandler banen ordentlig (fx. undgår man at slå et jern ned i green i 

irritation). 
9. Man opfører sig respektfuldt over for med- og modspillere, dommere, 

tilskuere osv. 
10. Man lukker hurtigere spillende grupper igennem. 
11. Man bestræber sig på at holde et ordentlig spilletempo, særligt i 

turneringer. 
 
 
3. Alvorligt brud. 
Følgende anses (ikke udtømmende) for at være alvorlige brud på dette kodeks 
for god opførsel (jfr. Fortolkning 1.2a/1): 
 
1. Hvis man bevidst beskadiger green en del (fx. smadrer sin putter ned i 

greenen). 
2. Hvis man er uenig i banemarkeringerne og på egen hånd fjerner/flytter fx. 

en teesteds-markering eller en out of bounds pæl. 
3. Hvis man kaster med sine køller mod en anden. 
4. Hvis man bevidst forstyrrer en anden spiller, mens denne slår. 
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5. Hvis man fjerner en løs naturgenstand eller en flytbar forhindring for at det 
skal komme en anden spiller til skade, i en situation hvor den anden spiller 
netop har bedt en om at lade naturgenstanden eller forhindringen være.  

6. Hvis man i slagspil gentagne gange har afvist at løfte sin bold i spil, som er 
til gene for en anden. 

7. Hvis man bevidst spiller væk fra hullet, og dernæst mod hullet igen, for at 
hjælpe ens partner (fx ved at vise ham, hvordan green hælder). 

8. Hvis man bevidst ikke spiller efter reglerne hvormed man får en betydelig 
fordel ud af det (dette gælder også selvom man har fået sin straf for ikke 
at spille efter reglerne). 

9. Hvis man gentagne gange bruger vulgært eller anstødende sprog. 
10. Hvis man bevidst spiller fra et ikke retvisende handicap eller spiller en 

runde for at opnå et sådant ikke retvisende handicap (fx. bevidst spiller 
dårligt de sidste 4 huller for ikke at blive sat ned i handicap). 

11. Hvis man medbringer hund eller barnevogn på banen. 
12. Hvis man kører med buggy/trolley på græsplateauerne omkring greens. 
 
Følgende anses ikke for at være et alvorligt brud: 
 
1. Hvis man hamrer et jern ned i jorden (andre steder end på green). 
2. Hvis man beskadiger sin kølle. 
3. Hvis man bevidst forårsager mindre skade på banen. 
4. Hvis man kaster en kølle mod sin bag og så uforvarende kommer til at 

ramme en anden. 
5. Hvis man ubetænksomt/uforvarende (ikke bevidst) distraherer en anden 

spiller, mens han slår.  
 
 
4. Dress code. 
I Ishøj Golfklub ønsker vi en afslappet stemning, hvor alle kan føle sig 
velkomne. Men golf er en sport – og derfor ønsker vi, at nedenstående 
dresscode for golfspillere respekteres: 
 
Tilladt golf påklædning: 
– Golf polo-shirt, golf T-shirt med lange eller korte ærmer 
– skjorte med lange eller korte ærmer. 
– Golfbukser eller golf shorts. 
– Lange bukser i ordentlig stand. 
– Golfsko, golfstøvler, golfsandaler og gummisko. 
  
For kvinder desuden: 
– Golf polo-shirt uden ærmer 
– Skjorte uden ærmer. 
– Golf kjole/nederdel 
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Ikke-tilladt påklædning – al påklædning, der ikke udviser respekt for 
sporten: 
– Bar mave. 
– T-shirts uden ærmer 
– (Kun) undertrøje på. 
– Bukser med huller eller bukser, som er stærkt slidte. 
– Arbejdsbukser. 
– Jogging tøj. 
– Badetøj 
– Badesandaler/klipklapper. 
– Nedringede bluser 
– Udklædningstøj/-dragter 
 
5. Straf. 
 
Straftyper. 
 
Administrativ straf. 
Ved overtrædelse af dette kodeks for god opførsel kan klubben idømme 
spilleren følgende administrative straf: 
 
1) En mundtlig advarsel. 
2) En skriftlig advarsel. 
3) Forbud med at deltage i (visse) turneringer. 
4) Påbud om kun at måtte spille på bestemte tider af dagen. 
5) Spilleforbud i en given periode (typisk kun ved gentagne alvorlige brud). 
6) Udmeldelse af klubben (kun ved gentagne alvorlige brud). 
 
6. Hvem kan idømme straffen? 
Ishøj Golfklubs Regel- og HCP-udvalg kan idømme straffe i henhold til disse 
regler. 
 
7. Tvivlsspørgsmål. 
Ved tvivlsspørgsmål eller uenigheder om fortolkningen af dette Kodeks, har 
Ishøj Golfklubs Regel- og HCP-udvalg det sidste ord at skulle have sagt, 
således, at det bestemmer hvordan kodekset skal fortolkes og hvordan 
situationen skal afgøres. 
 
8. Appel af straf. 
Spilleren kan indbringe straffe (idømt efter pkt. 4) for klubbens bestyrelse, 
hvilket skal ske inden for 1 uge efter, at han/hun har fået besked om straffen. 
Der er ingen formkrav, men det bedes ske skriftligt pr. brev eller pr. e-mail til 
klubbens mailadresse med en begrundelse. 
___________________________________________________ 

Udarbejdet: Ishøj, februar 2019 


