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1. ORDNINGSFÖRESKRIFTER 

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna vid kansliet och 1:a tee. Därutöver gäller följande 
ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

1.1 Banpersonal 
Banpersonal som arbetar på banan har alltid företräde. Spelaren måste invänta klartecken från 
banpersonalen innan slaget slås.

1.2 Greenfee 
Spelare som inte erlagt gällande greenfee kan avvisas från banan och får betala avgift på dubbla 
den gällande greenfeen. 

1.3 Greenfeekontroll
Kontroller sker kontinuerligt. Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Kontroller sker 
kontinuerligt.

1.4 Klädsel
Vårdad klädsel krävs inom Fullerö golfklubbs område.

1.5 Barn
Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. 

1.6 Hund
Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Rastpåse måste användas vid behov.

1.7 Mobiltelefon etc.
Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (till exempel mobiltelefoner).

1.8 Utrustning/Golfvagn
Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare med undantag av när de spelar foursome då 
det är tillåtet för sidan att dela på en utrustning. Golfvagnar får inte dras över tee eller mellan 
green och bunker.

1.9 Bunkerkrattor
Bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen på en plats där den minst 
sannolikt påverkar spelet. 

1.10 Paus
Det är tillåtet att ta en paus på högst 7 minuter efter spel av hål 9 eller 18. Om efterföljande grupp 
inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen 
framför har inte rätt till paus

1.11 Störa spelrytm
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Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig 
på banan.

1.12 Övningsgreener
Vid utnyttjande av greenerna på övningsområdena ska nedslagsmärken lagas och 
uppslagen torv läggas tillbaka.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift kan föranleda tillrättavisning eller disciplinär åtgärd.

Kompletterande regler och ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter för banan med övningsfält och puttinggreen.
Arbete på banan utförs av banpersonalen underställd banchefen.
Klagomål och propåer om banan ställs till Bankommittén,BK.
Arbeten på banan äger företräde framför träningsspel. Under pågående klippning av green skall 
denna betraktas som avstängd.

Utslagsplatserna
Bagvagnar får inte dras över grästees. Utslagsmarkeringarna får inte flyttas av spelare.

Greenerna
Greenytorna får endast beträdas i samband med spel.
Vagnar skall dras/placeras enligt uppsatta markeringar.
På tid som anslås stängs greenerna för vintern och ersätts med provisoriska greener.
Skidåkning får ej ske på snötäckta greener.

Övningsspel
    Övning får ske på följande platser:

● Övningsgreener
● Puttinggreener
● Övriga greener får icke användas som övningsområde.

Driving range
Bollar till driving rangen tillhandahålls i automat vid rangehuset. Kort finns att köpa i receptionen.
Rangen kan komma att stängas under bollinsamling. Detta anslås i så fall vid bollautomaten.
DR-bollar får endast användas på rangen.

Puttinggreen
Puttinggreenerna får endast användas som övningsplats.
Spelare med högklackade skor får inte beträda greenerna.

Anslagstavlor
Anslagstavlorna sköts, förutom av respektive kommitté, av kansliet.
Privata meddelanden och annonser får endast uppsättas efter medgivande av klubbledning.

Reklam av någon form, där intäkterna ej tillfaller klubben genom särskilt kontrakt eller 
överenskommelse får ej uppsättas.
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Telefoner
Telefonerna i reception, kansli och övriga kontor får endast användas för tjänstesamtal.

Omklädningsrum
De viktigaste reglerna finns anslagna i varje omklädningsrum. All förvaring av klädesplagg under 
spel skall ske i därför avsedda skåp eller anvisade platser. Det är förbjudet att lämna kvar persedlar 
på bänkar, stolar, bord etc. Skor skall under spel förvaras i skåp alternativt på bänkarnas hyllor.
Smutsiga (illaluktande) persedlar får ej förvaras i omklädningsrummen.

Felaktigt förvarade persedlar flyttas från omklädningsrummen. Återfås genom kansliet.
Tomma glas och flaskor återlämnas till restaurangen och får ej lämnas kvar i    omklädningsrummen.
Bagar får ej förvaras i omklädningsrummen.

Fri handduk ingår i greenfeepriset. Sådan handduk finns i omklädningsrum eller i receptionen och 
skall efter användandet läggas i härför avsedd korg.

Efter spelsäsongen kvarlämnade persedlar i öppna utrymmen tillvaratas genom kansliets försorg.
Kläder och effekter som ej avhämtats före 1 maj efterföljande år försäljs, bortskänks eller kastas.

Planteringar, parkering mm
Var rädd om planteringar, buskar och blommor. Använd vägarna för passage.
På parkeringsplatsen utanför klubbhuset skall bilar och cyklar parkeras på därför avsedda platser.

Ordningsföreskrifter för restaurangen
Måltider serveras i restaurangen och på verandan.
Servering eller förtäring är inte tillåten i omklädningsrummen.

Ordningsföreskrifter för golfbilar
Förare måste inneha körkort för bil
Normala trafikregler skall följas
Krav på nykterhet
Föraren är skyldig för eventuella skador på person och material  
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