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Kodeks for etikette og god opførsel i Tønder Golf Klub 
 
Husk at reservere spilletid i Golfbox.  Husk at bekræfte tiden senest 10 minutter før.  
Husk at aflyse tiden, hvis du bliver forhindret. 
 
Start jeres runde, når holdet foran jer har spillet sig frem til greenen og er uden for 
rækkevidde, selv med et fantastisk slag. På et par tre hul skal holdet foran have forladt green.  
 
Når medspilleren slår, er der ingen snak, men fokus på, hvor bolden lander.  
 
Vær parat til at spille, når det bliver din tur. Hold dog din opmærksomhed på din medspillers 
bold og stil dig, hvor du ikke er i fare for at blive ramt. 
 
Gå fremad i rask tempo. 
 
Hold trit med holdet, der spiller foran jer.  
 
Riv bunkeren for din medspiller, hvis det fremmer tempoet i spillet. Læg riven i bunkeren. 
 
Ved greenen stiller du din bag/vogn på det sted, der fører hen til næste hul – før du putter. 
 
Ret nedslagsmærker op – også dit eget. 
 
Put færdig, hvis din bold er gået næsten i hul og ligger tæt på hullet. Ellers markerer du 
bolden med et mærke bag bolden i forhold til flaget og tager bolden op. 
 
Saml bolden op, hvis du ikke kan få points i en stableford-match. 
 
Træk aldrig din vogn ind mellem en bunker og green. Gå udenom. Træk ikke vognen gennem 
en græsbunker (områder med højere klippet græs i stedet for sand). 
 
Følg de anlagte stier, hvor det er naturligt for dit spil og din bevægelse fremad på banen. Det 
skåner banen. 
 
Vink et efterfølgende hold igennem, hvis I spiller langsommere eller hvis I leder efter en bold. 
Træk vognene ud til siden og vent med at spille videre, til holdet efter jer er uden for 
boldrækkevidde. 
 
Når et hul afsluttes, går alle hurtigt videre til næste teested, og her noteres scorerne for 
hullet. Den, der har honnøren, kan med fordel vente med at notere score, til hun/han har 
drivet ud.  
 
 
Godkendt af bestyrelsen den 30. maj 2022 


