
Retningslinier for marshalls (tee og green). 

Check ind hos Helle Kruse Nielsen og Klaus Emil Nygaard på ”Den Gule Gård, Nybovej 
2 når du møder op til en vagt. Du får udleveret skilte/flag, madpakke og evt. en stol 
og regnslag. Hvis du selv har en transportabel stol må du meget gerne medbringe 
denne. 

Marshalls på tee og green stiller sig på de anviste steder og sørger for ro, når 
spillerne er i nærheden samt at fairway ikke krydses når der er spillere. 

Marshalls fordeler sig jævnt rundt om teesteder og greens. 
Umiddelbart inden en spiller tager sin stance, skal ”Quiet please” skiltet hæves. 
Kig ud mod publikum 

Hvis et teested ligger ”skjult”, så det ikke umiddelbart kan ses af publikum, når de 
nærmer sig teestedet, skal en marshall stoppe publikum, når der er spillere på 
teestedet. 

Når en spillers bold ligger udenfor rebene, skal reb og pæle fjernes i nødvendigt 
omfang, for at spillet kan fortsætte. HUSK at sætte pæle og reb på plads igen. 

Forsøg ikke at stå i vejen for publikums udsyn. Sæt dig på hug om nødvendigt. Du må 
IKKE sidde eller ligge ned når der er spillere i nærheden af green. 

VÆR ALTID OPMÆRKSOM PÅ DIN POSITION.  

Du må aldrig være i spillernes puttelinje, hverken foran eller bagved. 

Hvis du efter en spillers første put bliver fanget i en dårlig position – så STÅ HELT 
STILLE. Og lad være med at løfte quiet please skilt. 
Undgå unødig snak på banen. Sluk eller sæt din mobiltelefon på lydløs. 

Hold dig i siden af fairway, når du går på banen. 

Sørg for, at publikum ikke går i vejen for spillerne. 

Marshalls må ikke afgive råd, vejledning og kendelser om Golfreglerne til spillerne. 
Husk at aflevere ”Quiet please” skiltene hos Helle/Klaus, når dagens vagt er 
afsluttet. 

HAV EN RIGTIG GOD DAG.


