Baneservice i CGC
- Det er efterspurgt og vil kunne blive en WIN WIN for alle…
Baneservice udføres af venlige og hjælpsomme klubmedlemmer, der bidrager til at få spillet på banen til at forløbe
godt og behageligt for gæster og medlemmer
Baneservice er klubbens repræsentant på banerne med reference til bestyrelsen med overordnet opgave at medvirke
til at sikre, at spillet foregår i ro og orden under overholdelse af golfreglernes etikette og klubbens ordensregler.
Baneservice har kompetence til at gribe korrigerende ind, når dette skønnes nødvendigt.
Da spillerne, jf. ordensreglerne, har pligt til at efterkomme anvisninger fra baneservice, bør enhver indgriben ske på et
velovervejet grundlag.
Opgaver
I overskriftsform kan hovedopgaverne for baneservice beskrives ved nedenstående tre punkter:
Kontrol af spilleberettigelse.
Omsorg for banen.
Spilletempo.
Salg af drikkevarer (når Jeanne ønsker det…)

Kontrol af spilleberettigelse
Især i tiden lige efter sæsonstart vil der være en hel del spillere, der ikke bærer det korrekte årstalsmærkat.
Derudover skal der kontrolleres for betalt og synlig greenfee-billet samt at hver enkelt spiller har ”sit eget udstyr” med.
Et sæt pr. spiller!
Påtale sker på grundlag af Baneservice medlemmets vurdering af en given situation. I tilfælde af snyd foretages
bortvisning og så vidt muligt indberetning til spillerens hjemmeklub. Baneservice forsøger at konstatere sådanne
spilleres identitet og/eller f. eks. bilregistreringsnummer. Uanset om der foreligger bevidst snyd eller ej, sikres betaling
af greenfee inden bortvisning eller fortsat spil.

Omsorg for banen
Når spillere ikke viser den rette omsorg for banen bør baneservice påtale dette og foranledige forholdet bragt i orden.
Det drejer sig fortrinsvis om:
at rette nedslagsmærker op på greens
at lægge opslåede græstørv på plads
at rive i bunkers og placere riven korrekt (i bunkeren og skaftet parallelt med spilleretningen).
Ud over det her nævnte kan baneservice registrere anden optræden fra spillere, hvor hensyn til banen ikke er i orden.
En sådan optræden påtales.
Spilletempo
Den største opgave for baneservice er utvivlsomt at fremme et glidende spilletempo på banerne. Ikke alle bolde kan i
sagens natur spille lige hurtigt, idet alene antallet af spillere i bolden vil give forskelligt tempo, ligesom visse spillere er
længe om at udføre et slag og i øvrigt bevæger sig langsomt frem, mens andre næsten løber banen igennem.

Der er ikke noget universalmiddel til løsning af et sådant problem, men baneservice bør pålægge langsomme bolde at
øge spilletempoet, samt lukke bagfra kommende bolde igennem.

Såfremt et ujævnt spilletempo hovedsageligt skyldes forskelligt antal spillere i boldene, bør to-bolde opfordres til at
slå sig sammen til fire-bolde.

Ujævnt spilletempo registreres normalt gennem ophobning af bolde og deraf følgende ventetid. Baneservice bør
således finde årsagen til ventetiden og forsøge at få løst ”knuden” op.
Salg af drikkevarer
Kontakt Jeanne / Buller i cafe’en og hør’ om de vil have drikkevarer med ud til salg

Tvistigheder
Baneservices anvisninger til bolde/spillere bliver så godt som altid efterkommet. Dog kan det forekomme, at en spiller
– måske oven i købet i utilbørlige vendinger – protesterer mod de givne anvisninger. I sådanne tilfælde er det vigtigt,
at baneservice bevarer roen og for enhver pris undgår skænderier.

En sådan spiller registreres og hændelsen indberettes til PROshoppen samt Bestyrelsen, som så vil tage action på det
videre forløb.

