
 

Ordens- og adfærdsregler for Maribo Sø Golfklub   

Golfbanen er klubbens ejendom, men stierne langs kanten af banen er åben for offentligheden. 

Spillere skal derfor vise størst mulig hensyn overfor personer, som færdes på stierne. På områder 

ned nedsat oversigt skal der udvises ekstra forsigtighed.  

Vis hensyn og ansvarlighed overfor andre medlemmer, gæster, banepersonel og øvrige ansatte samt 

frivillige medhjælpere, og bidrag selv aktivt til, at alle får en god oplevelse på golfklubbens område.   

Banepersonalet og andre personer, som arbejder på klubbens område, har fortrinsret, og deres 

henstillinger skal respekteres og følges.  

1. Start på hul nr. 10 uden tidsbestilling og 9-hullers spil, er tilladt på hverdage før kl. 9. I 

åbningstiden, efter kl. 9, kan du forespørge i sekretariatet om tilladelse til at starte på hul nr. 

10.  Spillet forudsætter, at der ikke befinder sig spillere på hul 8 og 9, inden du starter. Du 

har ingen rettigheder og skal uopfordret lukke bagfra kommende hold igennem.  

2. Du må ikke drive ud fra hul 10, når der er spillere på hul 18’s green. 

3. Du må ikke gå på green på hul 9 og 17, når spillere er ved at slå ud fra teestederne på 

henholdsvis hul 1 og 16. 

4. Hunde må medtages på banen, forudsat at de er i snor - dog ikke i matcher og turneringer. 

5. Driving range bolde må kun anvendes på driving range og indspilsområdet. 

6. Putting greens må ikke anvendes til træning af pitchslag. 

7. Omklædningsrummene kan benyttes til opbevaring af tøj og sko, så længe du opholder dig 

på klubbens område. Opbevaringen sker på eget ansvar. 

8. I klubhuset og området ved klubhuset er det tilladt at spise medbragte madvarer. Øl, 

sodavand, vin og kaffeprodukter skal købes i klubben.  

9. Rygning er kun tilladt udendørs, under hensyntagen til andre personer i nærheden. 

Overtrædelse af ovenstående, samt DGU´s golf- og etiketteregler, kan medføre sanktion fra 

bestyrelsen. I særlige tilfælde indberettes hændelsen til DGU’s Amatør- og Ordensudvalg. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen  

November, 2022 

 


