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Klubbens Amatør & Ordensudvalg har truffet afgørelse vedrørende en 

sag om en episode på 12. hul. 

 

På 12. hul slår en firebold ud i kraftig modvind og går frem til deres bolde 

der ligger neden for bakken. De venter på at slå andetslaget da der er en 

anden bold på greenen. 

Den næste bold – også en firebold - kommer frem til teestedet på 12. hul. 

De har ikke hørt klokken, men føler sig overbevist om at der ikke er 

nogen foran, hvorfor to af spillerne slår ud. 

Begge bolde kommer i nærheden af den første bold dog uden at ramme 

nogen og mere rullende end flyvende. 

I frustration herover slår en spiller (A) bolden tilbage mod teestedet med 

den kølle han har i hånden til andetslaget. Bolden lander omkring 60-70 

m før teestedet. De to sidste undlader at slå ud, da de har set bolden 

komme retur. 

Den første bold slår andetslaget og går frem imod green. 

En spiller fra bolden på teestedet (B) løber frem til den første bold som er 

nær green og forlanger at få den tilbageslåede bold genplaceret. Da ingen 

reagerer herpå forlanger han at få oplyst hvem der har slået bolden 

tilbage. Formentlig på grund af den manglende reaktion bliver den 

pågældende mere og mere insisterende og opfattes som voldsomt 

provokerende af de fire spillere. 
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Da A gør sig klar til at putte går B hen til hullet og placerer sin kasket 

henover hullet og står skrævende over hullet med korslagte arme. 

A går hen mod hullet for at fjerne kasketten og bøjer sig ned med 

skulderen fremme. Herefter opstår der et håndgemæng, som medfører at 

A slynges om på greenen af B der blokerer hullet. 

A rejser sig op tydelig vred og ophidset og truer B med løftet putter og 

siger ”kan du så komme væk” . En anden spiller siger ”nej det gør du 

ikke” hvorefter A sænker putteren og slår B en gang i bagdel/låret.  

Herefter forlader A og B hinanden. 

 

Opgaven for A & O Udvalget er - på vegne af bestyrelsen – at foretage 

behandling af alle konflikter og disciplinærsager vedrørende 

tilsidesættelse af etiketteregler, overtrædelse af klubbens ordensregler, 

dårlig opførsel eller lignende, der indbringes for klubben. 

Derimod er det ikke udvalgets opgave at tage stilling til evt. brud på selve 

golfreglerne, selvom udvalget dog vil bemærke at kendskab til § 18-1 om 

bold flyttet af outside agency kunne have medvirket til at meget af 

episoden kunne være undgået. 

 

Generelt skal udvalget bemærke at det er i strid med god adfærd at 

fremkomme med kraftige ordvekslinger i forbindelse med opståede 

episoder og fuldstændigt uacceptabelt med vold og trusler om vold på en 

golfbane, idet det at spille golf jo er vores fælles fritidsinteresse, og at vi 

alle gerne skal bidrage til at golfspil på Hedelands bane bliver en god 

oplevelse såvel for os selv som for andre. 

 

Episoden på 12. hul indeholder flere kritisable elementer: 

 

Det er et klart brud på klubbens ordensregler at der slås ud fra teested 

førend klokken har lydt, idet det kan bringe andre spillere i fare.  

  

 Det er et klart brud på golfreglerne at man slår til en fremmed bold (§ 15, 

stk. 3), og selvom man føler sig udsat for fare ved for tidlige udslag må 

reaktionen være at søge at kontakte den anden bold ved råb eller fagter 

eller ved at beskytte sig selv på en eller anden måde. Der kan opstå en 

farlig situation da spillere i bolden bagved jo på ingen måde regner med 

at der fra fairway på det hul man spiller på kommer en bold retur. 
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 Selvfølgelig er det i orden at gå frem til bolden foran hvis man finder at 

der er opstået en situation som gør det hensigtsmæssigt at man taler om 

det skete eller lign. 

Men det er i strid med god opførsel og etikettereglerne at gå frem til 

bolden foran og udvise provokerende adfærd overfor andre spillere. Dette 

gælder også selvom bolden foran har begået regelbrud eller lignende. 

 

 

Episoden eskalerer voldsomt da B lægger sin kasket over hullet og står 

skrævende over hullet med korslagte arme og B burde have indset at en 

sådan adfærd lægger op til fysisk adfærd fra den anden side og dermed 

lægger op til håndgemæng. 

Håndgemæng på en golfbane er ganske uhørt og må på det kraftigste 

fordømmes. 

Det viser sig jo også at der faktisk bliver håndgemæng og at A væltes af 

B. At lægge op til håndgemæng og fysisk gå i håndgemæng med en 

anden spiller på en golfbane må der på det kraftigste tages afstand fra. 

 

Uanset om man føler sig groft provokeret hører det ikke hjemme på en 

golfbane at true en anden spiller med hævet putter og slet ikke at slå med 

denne selvom den sænkes og slaget rammer bagdel/lår. I den forbindelse 

foreligger det oplyst at spilleren ikke er truet da han slår. 

At slå en anden spiller med putter eller andet udstyr ligger utroligt langt 

fra golfspillets ånd, etiketteregler og adfærdsregler mv. 

 

Hidtidige sager som Udvalget har afgjort har kunnet klares med påtaler, 

advarsler mv, men i denne sag er der sket så store tilsidesættelser af regler 

om almindelig god adfærd, at den næste sanktion karantæne må bringes i 

anvendelse, selvom der ikke forudgående er givet advarsler til de 

pågældende. 

 

For at have udvist provokerende adfærd overfor spillerne i en anden bold 

samt ved sin handling på green at have lagt op til håndgemæng og fysisk 

gået i håndgemæng med en anden spiller som derved væltes, idømmes B 

karantæne, således at B i perioden fra d. 15.10. til d. 30.11.2016 er 

udelukket fra at spille på Hedelands baner. 

  

For at have slået en bold retur med sin kølle imod teestedet hvor en anden 

bold befinder sig samt for at have truet en anden spiller med hævet putter 

og efterfølgende slået denne med sænket putter på bagdel/lår idømmes A 

karantæne, således at A i perioden fra d.15.10. til d. 31.12.2016 er 

udelukket fra at spille på Hedelands baner. 
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Ved udmålingen af karantænernes længde har Udvalget lagt vægt på, at B 

overfor Udvalget har beklaget og undskyldt sin handlemåde, hvorimod A 

såvel på skrift som mundtligt overfor Udvalget ikke fortryder slag i B’s 

bagdel/lår med sin putter. 

 

Som det fremgår af kendelsen, har Udvalget ikke behandlet overtrædelser 

af golfreglerne samt efterfølgende diskussioner de to bolde imellem, da 

Udvalget ikke mener, at disse to områder er relevante for sagens 

behandling i Udvalget.  

 

Når man er idømt en sanktion af klubbens A & O udvalg kan afgørelsen 

indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg inden for 4 

uger efter at man er gjort bekendt med denne.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
  

 


