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Baneservice 

Formål: 

Vestfyns Golfklubs baneservicekomité skal virke inden for rammer, der er indeholdt i 

klubbens vedtægter og overordnede målsætning og skal i den forbindelse skabe gode 

forhold for banens spillere. 

Baneservice er et udvalg i Vestfyns Golfklub på linje med de øvrige af bestyrelsen 

nedsatte udvalg. 

Målsætning: 

At tjekke om spillere har DGU-kort og har lovlig spillehjemmel. 

At give gode råd til nye spillere, der har fået banetilladelse. 

At sikre tempo i spillet samt efterlevelse af golfsportens generelle etiketteregler og sikkert 

spil. 

Medlemmerne af Baneservice rekrutteres bredt blandt erfarne klubmedlemmer, hvis profil i 

så høj grad som muligt, kan matche opgaverne. 

Vestfyns Golfklubs bestyrelse udpeger en formand for Baneservice, og denne refererer til 

et bestyrelsesmedlem. Baneservice kan hente administrativ støtte i klubbens sekretariat. 

Det forventes, at anvisninger fra et medlem af Baneservice respekteres af såvel 

medlemmer som øvrige brugere af klubbens faciliteter.  

Baneservices opgaver er: 

At medvirke til, som klubbens repræsentant og ansigt udadtil, at skabe forudsætninger for 

at egne medlemmer og greenfeegæster får en god oplevelse ved at spille på VFGs bane. 

At med kontrol sikre, at kun spillere med spilleret til banen, har adgang til 18-hulsbanen, 

drivingrange, indspilsgreen, puttinggreen og par-3-banen. 

 

Opgaven i praksis: 

Opgaven udføres af udvalgets medlemmer på eget initiativ under hensyntagen til, at 

optimal udnyttelse af indsatsen opnås, når det kan forudses, at mange spillere på banen 

kan skabe langsomt spil.  

Baneservice skal udbrede kendskabet til funktionen via deltagelse i 

begynderarrangementer samt synlig tilstedeværelse på banen. Hermed menes 

anvendelse af en særlig markeret golfbil. Baneservice vil endvidere være udstyret med et 

af sekretariatet udstedt legitimationskort. 

Baneservice har bemyndigelse til at bortvise personer, der ikke er spilleberettiget på 

banen. Manglende greenfeebetaling skal søges betalt. Identifikation af den pågældende 

spiller er vigtig. 

Indberetning sker til VFGs sekretariat. Der føres protokol efter udført tjeneste. 

Bør før en runde indledes orientere sig i klubbens greenfeebog samt udskrive spilleliste fra  



 
 

Golfbox, der kan være en god kilde til specifik kontrol af eksempelvis greenfeespillere. 

Kan ad hoc medbringe kølekasse med vand, læskedrikke, chokolade mv. 

Skal som en del af VFGs serviceorganisation være vidende om hjertestarters funktion, 

placering og anvendelse 


