Nyhedsbrev
Regler og Etikette i Marielyst Golf Klub
Kære alle
Golfsæsonen 2020 er ved at være ovre. Banen har det så godt som aldrig før og golfspillerne strømmer til fra
nær og fjern, og I kære medlemmer i Marielyst Golf Klub stiller stadig en masse spørgsmål til diverse golfregler
eller retter henvendelse om det ene og det andet i et væk – og bliv endelig ved med det.
Disse spørgsmål vedrørende regler og henvendelser vedrørende banen giver mig igen en kærkommen lejlighed
til at repetere lidt regler og etikette på vores fælles golfbane:
 Den i foråret indførte midlertidige lokalregel vedr. oplæg på fairway med op til 20 cm fra boldens placering
og ikke nærmere flaget er stadig gældende og vil være gældende foreløbig året ud.
 Den i januar 2019 indførte nye permanente lokalregel E-5 vedr. drop af bold på fairway i f.m. bold out of
bounds eller mistet bold er også stadig gældende. Men HUSK, hvis I finder jeres bold eller den er røget i et
strafområde, så er det andre dropperegler, der er gældende.
 Alle øvrige lokalregler, som står på jeres scorekort og som er opsat på Golfbox-terminalen i klubben er
naturligvis gældende for ALLE, der spiller på vores bane.
 Der gælder så tillige en række etiketteregler, som alle bedes følge. Lad mig her blot repetere et par af disse
”adfærdsregulerende” regler:
 Lad være med at skyde genvej fx ved greenen hul 11 og 14 samt højre om greenen hul 18. Stierne er
lavet for at blive brugt, og det hvad enten man kører buggy eller blot har en trolley med sig.
 Luk igennem når I IKKE kan holde trit med dem foran og dem bagved presser på. Vi har ALLE pligt til at
holde et godt tempo og få spillet til at glide bedst muligt på banen.
 Vær et godt eksempel ved at fjerne knækkede tee´s på Teestedet, ligge turf´s på plads på fairway og
rette nedslagsmærker op på vores flotte greens. Vi har alle et ansvar for at rydde op efter os selv og
for at vores bane står pæn og ryddelig.
 Her til sidst et hjertesuk af lidt ældre dato: Spil på banen finder sted fra 1. tee. Inden spil SKAL der bookes
tid i Golfbox, og tiden SKAL bekræftes inden spilstart, ligesom der skal medbringes et udskrevet scorekort
på den bekræftede tid. Det vil normalt IKKE være tilladt at starte på hul 10 eller andre Teesteder tæt
omkring klubhuset før EFTER kl. 17.00 medmindre Sekretariatet har givet sin tilladelse hertil. En runde, der
startes fra andre Teesteder end hul 1 har INGEN fortrins- eller fletteret og SKAL lukke bagfra kommende
bolde igennem, hvis man ikke kan holde tempo.
Spørgsmål til ovenstående kan altid rettes til klubbens regelambassadør, som altid vil svare hurtigt, venligt
men også bestemt på alle henvendelser.
Pas på jer selv! Pas på de andre spillere! Pas på vores golfbane!
De bedste hilsner og rigtig godt efterår.
Erik Nordahl-Pedersen
Regelambassadør

NB!
Servicemeddelelse:

HUSK klubbens Afslutningsturnering lørdag den 24. oktober 2020 kl. 09.00 eller
kl. 13.00. Turneringen spilles som en parturnering. Man skal altså have fundet en
makker før tilmelding. Der er KUN plads til 2 x 48 spillere hhv. kl. 9 og kl. 13 og
tilmelding foregår på Golfbox efter først til mølle princippet.

