Regler for spil på Nord, Syd & Øst
Sløjferne spilles altid i følgende rækkefølge:
 Nord -> Syd
 Syd -> Øst
 Øst -> Nord
Estimeret spilletid pr. sløjfe (9 huller): 2 timer.
Starttider på sløjferne er kl. 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45 & 52 (fx. 10.00, 10.07, 10.15 osv). Når der
betilles en starttid til 18 huller, bookes der automatisk en turntid 2 timer senere på den
efterfølgende sløjfe. Fx starttid på Syd kl. 10.00 medfører en turntid på Øst kl. 12.00.
Der er obligatorisk tidsbestilling via Golfbox for alle der ønsker at spille og man skal være klar på
teestedet på første hul på den valgte startsløjfe til sin starttid. Tidsbestillingen kan ske op til max.
14 dage før starttid og skal foretages i Golfbox og kan også ske via PC eller touchstander i klubbens
foyer. Husk at bekræfte din tid inden du går ud. Der må max. være 4 spillere i hver bold. Hold tempo
og luk igennem om nødvendigt. Spiller man alene, har man ikke krav på at blive lukket igennem.

Faste spilledage for klubber i klubben:




Seniorklubben spiller alle mandage i sæsonen fra 8.00-9.30
Onsdagsklubben spiller alle onsdage i sæsonen fra 8.00-9.30
Dameklubben går ud alle onsdage i sæsonen fra 11.00-17.00 *1)

 Herreklubben går ud alle torsdage i sæsonen fra 7.00-17.00 *1)
(*1) bemærk at både dame- & herreklubben booker via golfbox. Kig efter ”huller” i bookingen).

Under de respektive Klubber i Klubben på hjemmesiden kan du på deres spilleplan se, hvilke sløjfer
disse spiller de enkelte uger. Vis hensyn til disse klubber.

Faste spilledage kaninklubben (bemærk Sydsløjfen er lukket):
Kaninklubben (nye medlemmer) spiller alle tirsdage i sæsonen fra 16.15-18.30.

Generelt:
Hvis du ikke har tænkt dig at rette nedslagsmærker op, lægge turf på plads og rive i bunkers efter
dig, eller hvis du vil køre din vogn på teesteder, greens eller mellem greens og greenbunkers skulle
du måske overveje at lade være med at spille.
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