De 10 banebud:
1. Venligst husk at lægge turf tilbage på fairways, i rough og på tee stedet, også selvom det
ikke er jeres egen turf.
2. Venligst husk at rette nedslagsmærker på greens, og nap bare et par stykker mere, selvom
det ikke er jeres egne og husk pitchfork.
3. Venligst husk, at riven skal ligge i bunkeren langs med kanten og riv omhyggeligt efter dig.
4. Venligst husk at råbe ”FORE”, hellere en gang for meget end en gang for lidt.
5. Venligst husk at holde tempo på banen og luk igennem, hvis der er et hul frit foran jer.
6. Slå altid en provisorisk bold, hvis du er usikker på, hvor bolden blev af.
7. Affald skal altid smides i de opstillede affaldsbeholdere. Cigaretrester fjernes af rygerne
selv. Tabte flasker og affald fjernes af alle.
8. Greenkeepernes arbejde på banen og baneservicen har altid fortrinsret. Spil ikke videre før
de har vinket frem.
9. Spillere på banen og i klubben skal være passende påklædt i overensstemmelse med
golfsportens etikregler.
10. Husk, golf er trods alt kun et spil, som meget gerne skulle være til glæde for dig selv og
andre spillere på banen, så vær med til at skabe en god og positiv stemning.

Hermed et par huskere:
1. Gå ikke ud på banen uden pitchfork
2. Har du ikke tid til at lægge turf på plads, så bliv hjemme i haven.
3. Brug de opstillede skraldespande eller tag dit skrald med, det er ikke ok bare at smide det.
4. Gå rask frem til din bold, ønsker du at slentre, så gå en tur på strøget.
5. Kan du ikke finde din bold med det samme, så luk bolden bagved igennem.
6. Skriv din score på næste tee-sted, dem der ikke skriver starter med at slå ud.
7. River skal ligge inde i bunker og alle skal rive omhyggeligt efter sig.
8. Golfbags skal holdes i behørig afstand fra green og placeres til den side hvor næste green
er.
Er en 4-bold mere end 2 timer om at runde hjørnet på hul 10, går I for langsomt.

