
Retningslinie for spil på Marielyst Golf Klubs baner, foreløbig 
gældende fra d. 17. april og frem til 10. maj 2020.   

Der tillades nu spil i 4-bolde, både på 18-huls banen og pay & play, adgang til at spille greenfee og 
begrænset brug af træningsområder, jf. de af DGU udsendte anbefalinger pr. 14. april 2020.

Banen. MGKs baner er nu sat op til, at gældende (handicaptællende) runder kan finde sted. Der er 
hulkopper med den anbefalede foring og flag.
Flaget må ikke berøres.

Bunker. Spillerne opfordres til at sørge for, at udglatte sandet med deres fødder eller køller.

Der kan således spilles handicaptællende runder under disse forhold.

Se DGUs ”Sådan kan dine runder være handicaptællende lige nu”

Regel 3.3b vedr. fysiske scorekort kan fraviges. (For yderligere uddybning henvises til DGUs 
hjemmeside.)

Træningsområder. 

Området er åbent, så spillere med en starttid, nu må møde ind en halv time for start, og bruge 
træningsområdet, hvis man har lyst til det. Ellers er det 10 min., som tidligere anbefalet.

Der vil forhåbentlig senere blive åbent for individuel træning med Harry.

Drivingrange. Der tillades max. 10 spillere ad gangen. Husk beskyttelse/afspritning ved berøring 
af boldautomat og boldkurve, (som venligst bedes sat på plads efter brug)

Indspil og bunker. Der tillades max. 5 spillere, (2 i bunker og 3 til indspil). Kun egne bolde må 
bruges.

Puttinggreen. Der er etableret 5 huller med den anbefalede afstand. Der tillades max. 5 spillere. 
Kun egne bolde må bruges.

Scorekort kan udskrives via vores hjemmeside under ”Banen-scorekort”. Det sammen med oversigt 
over hulplaceringer.

Klubhuset. Der vil fortsat være aflukket. De 2 toiletter i gavlen er åbne.

Det er den enkelte spillers ansvar, at ovnnævnte retningslier, DGUs 
anbefalinger og sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger 
respekteres og følges.



Midlertidig lokalregel.

Fra og med d. 17. april og indtil videre, er det af hensyn til banens beskaffenhed 
(tørkeskader) tilladt, hvor det findes nødvendigt, at lægge op i en afstand af op til 20 
cm. Fra boldens oprindelige placering og ikke nærmere flaget.
Denne lempelse gælder kun på fairway.

Regeludvalget.


