
Ordensregler for Trelleborg Golfklub Slagelse 

Trelleborg Golfklub Slagelse har fastlagt følgende retningslinjer for medlemmer og gæsters færden 

i klubhuset og på klubbens baneanlæg: 

 

Ordensforskrifter for klubhusområdet: 

▪ Medbragt mad og drikkevarer må ikke nydes i og omkring klubhuset i restaurantens 

åbningstid. 

▪ Biler, motorcykler og cykler skal parkeres på de anviste P pladser. 

 

Ordensforskrifter for 18 huls banen, 9-huls banen, Driving Range, Par 3 bane og Putting 

Green: 

 

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

 

Det forventes at medlemmer og gæster beskytter banen ved at:  

▪ Lægge tørv på plads – teesteder dog undtaget 

▪ Reparere nedslagsmærker på greens. 

▪ Glatte mærker og fodspor i bunkers med de udlagte river. 

▪ Ikke at træde nærmere hullet end 30 cm. 

▪ Sikre at hulkanten ikke bliver beskadiget i forbindelse med manøvrering af flagstangen 

▪ Følge anvisninger for placering af buggyer og trolleyer på anlægget og banerne 

 

Det påbydes, at alle er med til at fremme og undgå unødige forsinkelser ved at: 

▪ Gruppe skal være klar ved start tee 5 min før start tid 

▪ Være klar når det er ens tur og f.eks. undgå unødigt mange prøvesving 

▪ ”Vinke igennem”, så snart det er klart, at efterfølgende gruppe går hurtigere, og at 

bolden ikke let kan findes.   

▪ At gruppen sørger for at holde trit med gruppen foran. Hvis gruppen forsinker gruppen 

bagved, bør den ”vinke igennem”, uanset hvor mange spillere der er i denne gruppe. 

▪ 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, skrigen og anden støjende adfærd. 

 

Øvrige forhold: 

▪ Det er ikke tilladt at medbringe trolleys på tee-steder, greens, bunkers samt mellem 

bunkers og green. 

▪ Det er tilladt at øve indspil på putting-green 

▪ Det er IKKE tilladt at spille med træningsbolde 

▪ Øvespil mod de ordinære greens og fra banens bunkers er forbudt. 

▪ På tee-steder er det IKKE tilladt at foretage prøvesving, hvor der tages turf. 

▪ Spillestart må kun foretages fra 1. tee og 19. tee, medmindre andet er aftalt, og den 

normale rækkefølge skal følges. 

▪ Hunde er tilladt i snor jf. hundelovens bestemmelser. 

▪ Cigaretskod, snus, tomme flasker og øvrigt affald må ikke smides på banen men 

anbringes i de på tee-stederne opstillede skraldespande. 

 

Bane booking og betaling 

▪ Der skal reserveres og beskæftiges start tid på 9 og 18 hul banen. 

▪ Gyldigt medlemsbagskilt/greenfee billet skal altid bæres synligt. 

▪ Ved manglende greenfee kan der udstedes en strafgebyr. 

 

Dress Code: 

▪ Alle spillere bør optræde i passende sømmelig påklædning overalt på klubbens område.  

 

 

Høflige henstillinger fra administrationen og baneservice bedes altid efterlevet. 

 

 

Slagelse, den 25. maj 2021 

Bestyrelsen i Trelleborg Golfklub Slagelse. 


