
VINTERKØRSEL PÅ BANEN 
Som udgangspunkt er banen 
åben for spil hele året, under 
normale etiketteregler og de 
almindelige regler for spil og 
opførsel på en golfbane. 
 
I vinterperioden indføres der, af 
hensyn til banen, specielle ret-
ningslinier for kørsel med vogne. 
Når disse meddeles, er de gæl-
dende for alle typer af vogne og 
for alle som spiller på banen. 
Alle kan anvende vogn, såfremt 
man overholder retningslinierne. 
 
Kørsel med trolley 
Kørsel med trolley må godt 
foregå på fairways, under 
hensyntagen til banens stand, 
men såfremt der er rimfrost, 
sne, frost eller ved regnvejr og 
meget våd bane, må trolleys 
alene køre i vintersporet, som 
for buggy. 
 
Kørsel med buggy 
Buggy skal som udgangspunkt 
følge ruten på tegningen, men 
der må hvis det skønnes 
nødvendigt, køres vinkelret på 
tværs af fairway, hvorefter 
kørslen fortsættes i samme side, 
blot uden for fairway og 
semirough. 

SÅDAN BEDES DU 
FORHOLDE DIG TIL 
VINTERKØRSEL  
De orange markeringer på kortet 
angiver vinterruten, og dermed 
hvor der må køres på banen ved 
rimfrost, frost og våd bane. 

KORTKLIPPEDE OMRÅDER 
OMFATTER 

• Teesteder 

• Fairways 

• Semirough 

• Forgreens 

• Greens 
 

KØRSELSVEJLEDNING 
 

Hul 1. 
Højre om fairway og bunker. 
Hul 2. 
Højre om fairway og bunker 
Hul 3. 
Bag om green på hul 2 og højre om 
fairway og bunker 
Hul 4. 
Højre om fairway og bunker. 
Hul 5. 
Højre om teested og derefter venstre 
om fairway og bunker. 
Hul 6. 
Højre om fairway og bunker. 
Hul 7. 
Venstre om fairway og bunker. 
Hul 8 
Højre om teested, fairway og bunker. 
Hul 9. 
Højre om fairway og bunker. 
Hul 10. 
Venstre om fairway og bunker. 
Hul 11. 
Venstre om teesteder og derefter 
højre om fairway og bunker. 
Hul 12. 
Højre om fairway og bunker. 
Hul. 13. 
Højre om fairway og bunker. 
Hul 14. 
Venstre om fairway og bunker. 
Hul 15. 
Højre om fairway og bunker. 
Hul 16. 
Venstre om teested og derefter højre 
om fairway og bunker. 
Hul 17. 
Højre om fairway og bunkers ned til 
vintergreen (ikke kørsel længere). 
Hul 18. 
Højre om vintergreen til sti. 
(du må køre på bakken) 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VEJLEDNING TIL 

KØRSEL PÅ 
BANEN I 

VINTERPERIODEN 
 
 

Gælder kørsel med buggy, scooter og trolleys 
 

OBS! 
Ved frost, rimfrost, sne eller meget vand på banen 
SKAL der køres i vintersporet og der må ikke køres ind 
over fairway 
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