
Vinterregler og bærebag fra  

20. november 2017. 
 

Fra 20. november 2017 gælder følgende: 

Vinterregler:  
I vinterhalvåret spilles der med lejeforbedring på fairways og i bunker. Der må lægges op 
inden for 15 cm – dog ikke nærmere hullet, og handicapregulering kan derfor ikke finde 
sted. 
 
Reglerne gælder indtil banen igen er klar til sommerspil (forventet ultimo marts 2018). 

 

Retningslinjer for brug af bag i vintersæsonen  
Du skal bruge bærebag fra 20. november 2017 og i resten vintersæsonen, indtil banen 
igen er klar til sommerspil (forventet i ultimo marts 2018). 
  

Hvem må alligevel gå med trolley og el-trolley? – Fysiske 
skavanker 
Kun hvis du har fysiske skavanker og ikke er i stand til at benytte bærebag, må du benytte 
vogn (trolley) med reduceret udstyr. Må kun benyttes med tilladelse fra chefgreenkeeper 
John Simonsen og du får et skilt hos Claus Bo Jensen der skal bæres synligt på baggen. 
Du skal trække din trolley i semiroughen og gå ind på fairways og spille din bold. Der skal 
vises hensyn omkring teested og green, hvor græsset er mere sårbart over for belastninger. 
Hold derfor vognen i passende afstand i semirough og undgå at køre i samme spor hele tiden. 
Der er således tale om en form for selvjustits og overholdes den ikke bortfalder ordningen. 
 

Golfcar.  
Må kun benyttes med tilladelse fra chefgreenkeeper John Simonsen og du får et skilt hos 
Claus Bo Jensen der skal bæres synligt på baggen. 
Du skal kører din el-bil i semiroughen og gå ind på fairways og spille din bold. Der skal 
vises hensyn omkring teested og green, hvor græsset er mere sårbart over for belastninger. 
Hold derfor vognen i passende afstand i semirough og undgå at køre i samme spor hele tiden. 
Der er således tale om en form for selvjustits og overholdes den ikke bortfalder ordningen. 
 
 

Hvornår er det helt forbudt at køre med trolley/el-vogn og 
golfcar? 
Hvis du ser skilt ved teestedet med teksten ”KUN BÆREBAG” betyder det, at hverken 
trolley eller el-vogne må benyttes – også selvom du har dispensation. 



 

Hvornår må du slet ikke spille? 
Når vejrforholdene umuliggør det, udstedes forbud mod enhver form for spil på banerne.  
  
Retningslinjerne gælder også for Par 3 banen.  
  

Når der sker indskrænkninger, vil der ved 1. og 10. hul samt 
Par 3 banen blive opsat skilte.  


