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Ordensregler for Ishøj Golf Center 

AL FÆRDSEL PÅ BANEN ER PÅ EGET ANSVAR!  

Generelt forventes god og respektfuld opførsel af alle golfspillere, gæster og andre brugere på 
Ishøj Golfs anlæg, uanset hvorhenne på anlægget, man er, både på banerne eller på øvrige 
arealer, og uanset om man spiller i en turnering, en privat runde, eller blot opholder sig på 
arealerne. 

Alle brugere af Ishøj Golf Center skal overholde de gældende golfregler, lokalregler for Ishøj Golf Center, 
handicapreglerne (World Handicap System), samt i øvrigt efterleve Dansk Golf Unions ”Etiske Kodeks”.i  

Yderligere skal disse ordensregler efterleves:  

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 fairplay og respekt for spillet og dets 
traditioner, de gældende golfregler, samt alle med- og modspillere. 
 
Følgende anses for at være ”god opførsel”: 
 

1. Man overholder golfreglerne og alle gældende lokalregler herunder også de gældende 
handicapregler, samt DGU’s ”etiske kodeks”, når man spiller golf – uanset hvilken bane man 
spiller. 

2. Man beskytter banen ved at lægge Turf (græstørv) på plads, udbedre nedslagsmærker på green, 
rive fodspor og andre ujævnheder i bunkers med de udlagte river, der efter brug lægges i 
bunkeren med skaftet i spille-retningen. 

3. Man respekterer, at banepersonalet/Greenkeepers har fortrinsret på banen og man slår ikke 
golfbolde i retning mod nogen på banen. 

4. Man råber ”FORE!”, hvis man kommer til at slå en bold i retning mod nogen overalt på anlægget 
(også ved Driving Range og på træningsområdet) 

5. Man spiller maksimalt fire spillere i en ”bold” 
6. Det forventes, at man opfører sig ordentligt overfor alle og overholder den alm. golf etikette 

omkring god opførsel. Dette gælder både sprog og adfærd, og at man ikke fremstår truende 
eller aggressiv. 

7. Man skal bære sober og passende almindelig pæn påklædning, der udviser respekt for 
golfsporten og dens traditioner og normer. Almindeligt anerkendt golftøj er tilladt på Ishøj Golf 
Center (f.eks. polo trøjer, golfbukser, golfshorts, golfkjoler/-nederdele, samt 
overtrækstøj/jakker).  

8. Man behandler banen og dens inventar ordentlig (fx. undgår man at slå et jern ned i green i 
irritation, slå på en skraldespand, flag, o.lign.), ligesom man ikke ændrer på banens opsætning 
(f.eks. flytter tee markeringer, pæle, osv.) 

9. Hvis man kører med buggy må man ikke køre på på græsplateauerne omkring greens på greens 
og på teestederne. 

10. Man opfører sig generelt respektfuldt over for med- og modspillere, dommere, tilskuere, 
ansatte, banen, bygninger, inventar, osv.  
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11. Gæster, der ikke deltager i golfspil på banen, bør kun bevæge sig på stierne og undgå at krydse 
golfbanens fairways/greens. Man skal undgå at gå i vejen for, snakke, larme eller på anden 
måde distrahere golfspillerne. Al ophold på anlægget på/ved golfbanen eller 
træningsområderne er på eget ansvar. 

12. Hvis man medbringer hund på anlægget, skal den være i snor. Man skal opsamle evt. 
efterladenskaber fra hunden. Hunden eller dens ejer må ikke genere golfspillere og/eller andre 
gæster. 

13. Af sikkerhedsmæssige årsager bør man ikke medbringe små børn og babyer i barnevogn på 
banen – det er i givet fald på eget ansvar. 

Disse ordensregler om god opførsel gælder også̊ for alle medlemmer af Ishøj Golfklub, der spiller på 
andre baner, ligesom man naturligvis også skal efterleve de gældende ordensregler, på de baner, man 
besøger. Dette fordi man repræsenterer Ishøj Golfklub og skal være en værdig repræsentant for vores 
klub. 

Sanktioner 

Ved overtrædelse af disse ordensregler kan Ishøj Golfklub uddele advarsler og/eller idømme spilleren 
bortvisning/karantæne og/eller andre sanktioner.  

På tilsvarende måde kan Ishøj Golf Center lave sanktioner mod gæster og andre, som bryder 
ordensreglerne. 

Tvivlsspørgsmål eller uenigheder om fortolkningen af disse ordensregler afgøres af Ishøj Golfklubs Bane-
, Regel- og handicap-udvalg. Udvalgets afgørelse kan indbringes som klage til Ishøj Golfklubs bestyrelse, 
hvilket skal ske inden for 1 uge efter, at man har fået besked om afgørelsen. (Der er ingen formkrav, 
men det bedes ske skriftligt pr. e-mail til bestyrelse@ishojgolfklub.dk med en begrundelse).  

God klubånd i Ishøj Golfklub: 

• Spil ikke på banerne uden en booking i GolfBox. 
• Bekræft din starttid - før start - senest 2 minutter før via app eller skærm i greenfee rummet. 

Man kan miste sine spillerettigheder, hvis man ofte misser bekræftelser og ignorerer advarsler. 
• Slet din booking, hvis du ikke skal spille alligevel, gerne i god tid. 
• Undlad at booke ”fiktive” spillere på din starttid. 
• Ønsker du at spille 18 huller på Intermediate banen, skal man booke to tee tider. 
• Man slår ikke ud på hul 10 uden tilladelse. 
• Tag godt imod andre der booker sig på ”din” tid. Er der pres på banen, så slå jer gerne sammen, 

hvis 2 ”bolde” er færre end 5 spillere. 
• Går ”din” bold langsommere end bolden bagved og der er plads foran (1 hul frit), lukker man 

igennem, det er ligegyldigt om ”din bold” holder sit tidsskema. 
• Oplever du ventetid i en lang række af bolde der går tæt - smil og udvis tålmodighed. 
• Har man tendens til at slå til højre, bruger man ikke måtterne til højre på range, det er farligt 

når bolde flyver ind på hul 9, sker det alligevel råber man FORE! 
• Respektér banelukninger og lukninger af teesteder. 
• Behandl træningsområderne med respekt, læg Turfs på plads. 
• Man bruger ikke Rangebolde andre steder end på selve rangen, medmindre det er en aktivitet 

det er ledet af en golftræner. 
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• Sørg for rette nedslagsmærker og lægge Turfs på plads på banen. 
• Man kører ikke med sin trolley mellem bunkers og green, hold generelt 3 meters afstand fra 

green med din vogn. For at beskytte greenområderne. 
• Manglende efterlevelse af klubånden, må gerne påtales over for sin klubkammerat. 

  
 

 


