
Ålands Golfkubbin säännöt vieraspelaajille 

Ålands Golfklubbin puolesta olemme todella iloisia, että olet valinnut yhden suosituista kentistämme. 

Toivomme, että golfelämyksesi olisi mahdollisimman onnistunut niin sinulle, muille vieraille kuin 

klubimme jäsenille. Sen vuoksi haluamme kaikkien noudattavan seuraavia sääntöjä. 

Odotamme sinun ja seurueesi tietenkin käyttäytyvän yleisen golfetiketin ja -sääntöjen mukaisesti, 

esimerkiksi paikkaamalla irronneet turpeet sekä lyöntijäljet griineillä. 

Pelioikeus  
Slottsbananin ja Kungsbananin kentillä pelaavilta vaaditaan jonkun golfklubin aktiivinen jäsenyys 
(golftunnus). Lopullisen varauksen yhteydessä ilmoitetaan kaikkien pelaajien nimet ja golftunnukset. 

Kaikki green cardin haltijat ovat tervetulleita pelaamaan Slottsbananille ja Kungsbananille kaikkina 
viikonpäivinä. Vähintään yhden ryhmän pelaajan tasoitusraja saa olla korkeintaan 36 ja ryhmän 
yhteenlaskettu hcp voi olla korkeintaan 140. 

Ilmoittautuminen kentälle saavuttaessa 
Golfklubilla sinun on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti vastaanotossa viimeistään noin 30 

minuuttia ennen lähtöaikaa. Ilmoita mahdollisesta myöhästymisestä mieluiten puhelimitse (+358 18 

41500). Riittää, että yksi seurueen pelaajista ilmoittaa seurueen muiden jäsenten saapumisen. 

Ilmoittautumisen jälkeen on varmistettava, että ehditte ensimmäiselle tiille hyvissä ajoin, mielellään 

viimeistään 10 minuuttia ennen saamaanne lähtöaikaa. 

Pelinopeus  
Arvioitu peliaika on Slottsbananilla ja Kungsbananilla korkeintaan 4,5 h. Jos kentällä on paljon 

pelaajia, kokonaispeliaika saattaa nousta 5 tuntiin. Klubin golfisännät liikkuvat väylillä ja auttavat 

tarvittaessa, jotta peli etenisi mahdollisimman sujuvasti. 

Turvallisuus 
Jos olet vähänkin epävarma lyönnistäsi, huuda ”Fore!” ja varoita muita pelaajia mahdollisesta 

vaarasta. Jos lyöntipaikalta on rajallinen näkyvyys, varmista mahdollisimman hyvin ennen lyöntiäsi, 

että edessäsi aukeava pelikenttä on vapaa. Slottsbananin 5. reiältä on sokea lyönti, joten odota 

ennen omaa lyöntiäsi, että edellinen seurue soittaa merkiksi kelloa kumpareen laen takana. 

Sallitut golfajoneuvot  
Golfkeskuksessamme voi käyttää ainoastaan klubimme omia golfautoja, joiden GPS-paikannuksen 

ansiosta klubi voi valvoa, ettei ajoneuvoa käytetä alueilla, joita autot saattavat vahingoittaa. 

Golfauton vuokrannut pelaaja vastaa auton turvallisesta käytöstä ja että autossa on kuljettajan lisäksi 

vain yksi matkustaja. Kuljettaja korvaa ajoneuvolle, kentälle tai kentän varustukselle mahdollisesti 

aiheuttamansa vahingot korjausten jälkeen. Autoa ei saa ajaa alkoholin vaikutuksen alaisena. 

Alkoholin nauttiminen golfklubin tiloissa  
Alkoholin nauttiminen Ålands Golfklubbin alueella on sallittu ainoastaan ravintola Golfrestaurangin ja 

Slottsbananin kioskin anniskelualueilla.   

Muiden vieraiden huomioiminen  
Edellä esitettyjen ohjeiden lisäksi toivomme sinun olevan huomaavainen kentän muita vieraita 

kohtaan. Ethän esimerkiksi soita musiikkia liian kovalla, käytä epäasiallista kieltä, käyttäydy 

aggressiivisesti tai pukeudu epäsiististi.  

Kiitämme yhteistyöstäsi ja toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Ålands Golfklubbiin! 


