
Vinterregler 2022/2023 

Gældendende fra 1.november 2022  

I efterår, vinter og det tidlige forår er banerne meget sårbare, da græsset ikke har mulighed for at 
reetablere sig på grund af de lave temperaturer i forbindelse med regn, sne, skiftende frost og tø. 
For at beskytte banerne bedst muligt har Hals Golf Klub derfor opstillet disse regler for spil på 
banerne i vinterperioden. 

18 hulsbanen: 

Som udgangspunkt vil greens være åbne hele vinteren. (Der kan handicap reguleres) 

I tilfælde af frost/rim SKAL der spilles til vintergreens (blå flag).  

Tidligere år har vi med succes kørt med flag i vintergreens samt alm. Greens. Derfor vil dette tiltag 
fortsætte i år således spillerne selv skal vurdere hvilket flag der spilles til. Det kan på afstand være 
svært at bedømme om der skal spilles efter normal green eller vinter green. Er du i tvivl om den 
enkelte green er optøet skal du spille til vintergreen. 

Husk at der er spilleforbud i vintergreens når der spilles til alm greens. Der er markeret en stor blå 
cirkel hvor vintergreens er placeret. Drop bolden udenfor.   

Der etableres provisoriske teesteder på de fleste huller som SKAL benyttes for at skåne de 
oprindelige teesteder. Enkelte huller spilles dog fra de normale teestede. Markeringerne må under 
ingen omstændigheder flyttes af andre end greenkeeperne.                                        
Greenkeeperne flytter tee-klodserne fra de oprindelige teesteder og sætter dem på vinter 
teestederne når de vurderer tiden er til det (afhængig af vejrsituationen). Der kan herefter stadig 
handicap reguleres.   

På fairways skal du lejeforbedre inden for et scorekort, for at undgå turfs som har svært ved at 
reetablere sig på denne årstid.  

Kørsel med buggy/golfknallert/-scooter på banen er ikke tilladt. I helt særlige tilfælde vil det være 
muligt at få en dispensation. Evt. ansøgning sendes til klubben.  

Ved anvendelse af trolley henstilles der til at kørsel foregår i højre eller venstre side af fairways og 
gerne i semirough eller rough. Lad evt. vognen stå i siderne og tag de jern du skal bruge med så 
fairways skånes og vi undgår slid på midten af fairway. Skulle der være frost henstilles der til at 
anvende bærebag. Kørsel med buggy, for dem som har tilladelse, skal foregå uden for fairways. 

Pay & Play banen er åben hele dagen: 
Det forsøges at holde Pay & Play banen åben hele vinteren igennem med spil til sommergreens. 
Der etableres vinter teesteder som SKAL bruges. Vis gerne så meget hensyn til banen som muligt 
så vi igen i 2023 kan fortsætte udviklingen af vores baner. 

PAS NU RIGTIG GODT PÅ VORES DEJLIGE BANER. 

Greenkeeperne og Baneudvalget. 


