
 
Sikkerhetsdokument for  
Byneset Golfsenter AS 
 
 
►Generelle sikkerhetsvurderinger og ansvar 
 
 
 
Sikkerhet 
 
• Generelt 
- Dokumentet er en del av bedriftens internkontroll og HMS-filosofi. 
- Dokumentet inneholder oversikt og henvisninger til relatert dokumentasjon av bedriftens virksomhet. 
 
Virksomheten har tre forskjellige hovedområder å definere: 

- Golfspillet 
- Banearbeid 
- Verkstedarbeid 

 
Golfspillet reguleres gjennom NGF sine regler for ”Grønt Kort” opplæring. 
I tillegg er det utarbeidet ”kjøreregler” for BGS sine anlegg i form av egne sikkerhetsregler for hvert hull. 
Dette er basert på befaring av banekomité. Disse reglene er oppslått på hvert enkelt Teeskilt, tilknyttet 
hull med restriksjoner. I tillegg finnes de på våre nettsider: www.bynesetgolf.no 
 
NGF, NGA og GAF har utarbeidet ”Sikkerhetsbestemmelser for golfbaner i Norge”  
Disse reglene er oppslått på infotavle. Brudd på sikkerhetsbestemmelsene kan medføre umiddelbar 
bortvisning fra banen. Anmeldelse vil bli sendt vedkommendes hjemmeklubb og NGF, som kan gi 
ytterligere reaksjoner. 
 
Banearbeid reguleres gjennom arbeidsmiljøvernloven, i tillegg til egne instrukser. Det forefinnes 
standard arbeidskontrakter for den enkelte ansatte, sammen med en opplæringsplan med tilhørende 
skjema. 
 
Verkstedarbeid reguleres gjennom arbeidsmiljøvernloven, i tillegg til egne instrukser. 
 
 
• Aktiv sikkerhet 
Aktiv sikkerhet er her å forstå som den sikkerhet eller mangel på sådan som golfspillerne og publikum selv 
har kontroll over. 
Golf er per definisjon – i likhet med alle ballspill – en risikosport, selv om ulykker skjer meget sjelden. 
Dette skal alle golfspillere ha kunnskap om gjennom den opplæring de har gjenommgått for å få Grønt 
Kort (GK).  
 
Spillernes aktsomhet 
Spillerne har gjennom GK-opplæringen gjennomgått sikkerhetskurs utformet av NGF. Her stilles det krav 
til aktsomhet både for den spiller som slår et slag, og for de spillere som befinner seg i risikosoner i 
forhold til ventet ballnedslag. 
 
Beskrivelse av risiko 
En golfball kan i teorien ta alle retninger innenfor en ramme på 180 grader foran slående spiller. Uansett 
hvor man befinner seg på banen kan dette skje. Byneset Golf forutsetter at spillerne er seg bevisst dette, 
og at man følger de generelle og lokale sikkerhetsbestemmelsene. Således tillegger vi spillerne ansvaret 
for å hindre ulykker. 
Risiko for alvorlige ulykker minsker naturlig i takt med at avstanden (mellom den som utfører slaget og 
den som eventuelt blir truffet) blir større. 
Risiko finnes også på drivingrangen gjennom at spillere kan treffe andre med selve golfkøllen gjennom 
svingen.  



 
 
• Passiv sikkerhet 
Passiv sikkerhet er her å forstå som den sikkerhet som er bygd inn i banen. 
Det er umulig å bygge 100% sikkerhet inn i en golfbane, i så fall måtte man ha installasjoner 
(sikkerhetsnett og lignende) ved hvert eneste mulige slagpunkt. Dette er verken praktisk mulig, eller 
forenlig med utøvelsen av spillet. Det finnes imidlertid en rekke installasjoner på banene, der risiko faktisk 
er redusert gjennom tiltaket. Eksempel på dette er nettet langs drivingrangen mot veien.  
 
Banearkitekten 
Banearkitekten har ved uttegning av banene tatt hensyn til sikkerhetsaspektet i den grad det har vært 
mulig i forhold til ”geografien”. 
Vi har definert noen steder på banen der risiko for balltreff er større enn andre steder, men disse 
risikopunkter (se neste avsnitt) er uproblematiske så lenge spillerne følger de oppsatte 
sikkerhetsbestemmelser slik de er pålagt å gjøre. 
 
Risikopunkter 
Utslag hull 1 Syd: Fare for balltreff på spillere på drivingrange og Green 9 Syd. 
Utslag hull 2 Syd: Fare for balltreff på spillere på Green 3 Syd og Tee 2 Syd 
Innspill hull 10 Nord: Fare for balltreff på spillere Tee 8 Nord. 
 
Gjennomførte tiltak 
Periodisk gjennomgang og rapportering vedrørende passiv sikkerhet på banene resulterer i tiltak for å 
bedre sikkerheten. Nærmere beskrivelse av dette finnes i dette sikkerhetsdokumentet. 
 
 
   
Ansvarsvurderinger 
 
• Ansvarsvurdering 
 
Baneeierens ansvar 
Byneset Golf anser seg ikke ansvarlig for ulykker som måtte skje på banen, så lenge våre ansatte har 
fulgt de bestemmelser og instrukser som gjelder for å slippe spillere ut på banen.  
 
Dette sikkerhetsdokumentet beskriver alle forhold rundt sikkerheten på våre baner, og de tiltak som vi har 
funnet hensiktsmessig for å redusere sannsynligheten for ulykker (passiv sikkerhet). 
Aktiv sikkerhet er det meget begrenset hva vi kan gjøre noe med, da dette er noe som styres ene og 
alene av hvordan spillerne selv oppfører seg på banen.  
 
Spillerens ansvar 
Det er Byneset Golf sin oppfatning at golfspilleren ene og alene har ansvaret for ikke å utsette andre 
personer på banen for risiko. Brudd på de oppsatte regler for spill og offentligjorte sikkerhetsregler fører 
til risiko for ulykker, og dersom slike inntreffer på grunn av uaktsomhet/brudd på sikkerhetsbestemmelser 
fra spillers side, tar Byneset Golfsenter ikke ansvar for dette. 
 
 

Forsikringsforhold: 
 
• NGF-forsikring 
Norges Golfforbund og If har inngått en samarbeidsavtale der If blir leverandør av forsikringstjenester til 
NGF. Avtalen innebærer at alle medlemmer av golfklubber tilsluttet NGF har idrettsforsikring (ulykke og 
ansvar) i If.  
 
Klubbene må i tillegg sørge for: 
-  Ansvarsforsikring (arrangøransvar)  
-  Tingforsikringer (bygning, bil, tekniske installasjoner, utstyr, varer, avbrudd)  
-  Personalforsikringer (yrkesskade, helseforsikring, reiseforsikring)  
-  Klubbforsikring (underslag, ansvar, utvidet ulykke)  

Hva dekker medlemsforsikringen? 
Medlemsforsikringen omfatter idrettsforsikring og ansvarsforsikring for enkeltmedlemmer i klubber 
tilsluttet NGF. 



-  Idrettsforsikring 
Forsikringen er en utvidet ulykkesforsikring, som omfatter plutselige og utforutsette skader som rammer 
den forsikrede i forbindelse med idrettsutøvelse eller ved reise og opphold i forbindelse med organisert 
idrettsøvelse 

-  Ansvarsforsikring for idrettsutøver 
Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for person- og tingskade. 
 
Hvem er forsikret? 
Idrettsforsikringen omfatter alle medlemmer som ikke er dekket av NIFs barneforsikring, dvs. fra man har 
fylt 13 år og fram til man fyller 70 år (det er ingen aldersbegrensning for ansvarsforsikringen). Link til 
NIFs barneforsikring. 
Forsikringen dekker i tillegg personer som er under opplæring og trening til Grønt kort når aktiviteten 
arrangeres av en golfklubb tilsluttet NGF. 
Det er en forutsetning at medlemmene er medlem av Norsk folketrygd og har fast bostedsadresse i Norge. 
 
Når gjelder forsikringen? 
Forsikringen gjelder under konkurranser, samt all aktivitet på en bane/klubb tilsluttet NGF. Forsikringen 
gjelder under direkte reise til/fra idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse-/treningssted i 
forbindelse med organisert idrettsutøvelse. 
Under reise i forbindelse med konkurranser eller organisert trening som foregår utenfor den forsikredes 
hjemsted eller utenfor Norge, gjelder forsikringen også under oppholdet – dog høyst en uke før første og 
tre dager etter siste golfrunde. 
 
Forsikringssummer 
-  Dødsfall som skyldes ulykke 
Utbetaling ved den forsikredes død: 50.000 
Utbetales til ektefelle/samboer som er begunstiget : 150.000 
Utbetales til hvert av den forsikredes egne barn under 20 år som bor hjemme hos forsikrede : 50.000 

-  Invaliditet 
Utbetales prosentvis i forhold til den medisinske invaliditetsgraden. Progressiv invaliditet beregnes ved 
medisinsk invaliditetsgrad over 50 %: 400.000 
Ved 100 % medisinsk invaliditet utbetales 200% av forsikringssummen (dvs. kr.800.000). Invaliditetsgrad 
under 5 % gir ikke erstatning. 

-  Behandlingsutgifter 
Gjelder for medisinsk behandling av en ulykkesskade eller tannskade: 25.000 
Egenandel: 1000 

-  Ansvarsforsikring for idrettsutøver 
Rettslig erstatningsansvar for person- og tingskade: 3.000.000 
Egenandel: 3.000 
 
Ved skade 
Skader meldes til If på www.if.no eller på tlf. 02400. If, Postboks 240, 1326 Lysaker. Ved skade under 
trening, konkurranser/reise, må skaden bekreftes av arrangør/klubb der skaden oppsto. 
 
 
 
• Baneeiers ansvarsforsikring 
 
Ansvarsforsikring (arrangøransvar) 
Ansvar for skade på person og ting er dekket med bedriftsansvar og produktansvar med forsikringssum på 
10 millioner kroner. 
  
Personalforsikringer (yrkesskade, helseforsikring, reiseforsikring)  
Våre ansatte er forsikret på lovbestemt vis mot yrkesskade og yrkessykdom samt annen ulykke og reiser i 
forbindelse med arbeidet. Forsikringen er tegnet i Gjensidige Forsikring. 
 
 
 
 



Sikkerhet for spillere 
 
• Kurs for golfspillere/Sikkerhetsopplæring 
En vesentlig del av golfopplæringen gjennom GK-kursingen fokuserer på sikkerhet. Ved Byneset Golf skal 
vi fokusere særskilt på dette tema. 
Alle som skal spille golf på Byneset vil ved fremmøte i Proshop bli avkrevd dokumentasjon på at man har 
medlemskap i golfklubb tilsluttet NGF, noe som borger for at GK-kurs er gjenomgått og at relevant 
forsikring er tegnet. 
Utenlandske spillere skal vurderes ut fra andre kriterier, dog med fokus på at disse kjenner de 
internasjonale sikkerhetsbestemmelsene og har den nødvendige kompetanse som skal til for å bevege seg 
på en golfbane. 
Kvaliteten på GK-kurs er dessverre noe varierende fra klubb til klubb. Vi har således ingen garanti 
gjennom fremvisning av GK, at spilleren har tilfredsstillende opplæring i sikkerthetsaspekter ved golfspill. 
Vår politikk er derfor å være særskilt på vakt ovenfor spillere som kommer fra såkalte ”postkasseklubber”, 
og ikke uten videre godkjenne slike for spill. Det nevnes at vi i en periode har nektet GK-spillere fra 
Oppdal Golfklubb spill på banene grunnet mangelfull og ureglementær GK-opplæring.  
 
• Oppfølging og kontroll 
Ved oppslag i klubbhuset og på banen samt på våre nettsider skal medlemmer og andre minnes om våre 
krav og regler for sikkerhet ved golfspill. 
Det skal hvert år arrangeres et sikkerhetsseminar i Byneset Golfklubb’s (BYGK) regi der medlemmer 
inviteres til gjennomgang og diskusjon rundt sikkerheten på vårt anlegg. BYGK skal avgi en årlig rapport 
til Byneset Golfsenter vedrørende sikkerhetsforhold på banene. 
For å aktivt overvåke sikkerheten på våre baner er ”kontrollenheter” (marshall, greenkeepere, 
turneringsledere, administrative medarbeidere og GK-kursholdere) pålagt å følge med sikkerheten ved 
spill på banen og påpeke sikkerhetsbrudd. Disse har fullmakt til å ta slike forhold opp med aktuell spiller 
på stedet og eventuelt gi ”advarsel” eventuelt rapportere inn alvorligere sikkerhetsbrudd i henhold til 
rutiner anbefalt av NGF (se nedenfor). 
En liste over slike kontrollpersoner skal offentliggjøres på våre nettsider.   
 
• Diverse 
Bedriften har kvalifisert personell for å foreta hjerte/lungeredning.  

 
 
Sikkerhet for banearbeidere 
 
• NGF: Sikkerhet på golfbanen 
Banearbeidere på norske baner opplever at risikoen for å bli skadet mens de jobber på banen har økt 
betydelig i de siste årene. Det de fleste ser på som den største faren på arbeidsplassen, er å bli truffet av 
en golfball. Det er klart at risikoen for dette har økt i og med at spillertettheten har økt som resultat av 
økt popularitet for golfsporten og flere nye spillere. 
 
På bakgrunn av dette er det utarbeidet bestemmelser knyttet til sikkerheten på norske golfbaner.  
 
Sikkerhetsbestemmelsene skal være oppslått på alle banens sentrale oppslagstavler, samt ved første og 
tiende utslagssted. Det ligger en verdi i at man på alle landets baner møtes av det samme regelverket.  
 
Det er viktig at de som jobber på norske golfbaner føler at de har en trygg arbeidsplass. Det er også 
vesentlig at alle spillere bidrar til at det er sikkert å oppholde se på golfbanene.  
 
• Utstyr og arbeidsrutiner for banearbeidere  
Et spørsmål som diskuteres mye er hvordan banearbeidere skal være kledd/utstyrt for å synes/sikres og 
dermed unngå risiko for ulykker. Konklusjonen er at verken hjelm, varselvest, eller blinkende 
lys/”beskyttelse” på maskin løser problemet. Dette kan derimot øke risikoen for ulykker! Ved å utstyre 
banearbeider med sikkerhetsutstyr vil spillerne muligens få en oppfatning av at banearbeiderne er ”fritt 
vilt”. Dette kan også være med på å skape grunnlag for et uønsket automatisk handlingsmønster. Det er 
også forbundet med risiko å stole på teknisk innretninger som f. eks blinklys. Hovedproblemet er ikke at 
banearbeiderne ikke synes, men at spillerne ikke innser risikoen før de slår ballen.  
 
Det er svært viktig å holde fokus på det holdningskapende arbeidet.  
 



Det gjelder for banearbeider å utvikle arbeidsrutiner slik at ulykker og farer i størst mulig grad unngåes. 
Samtidig er det viktig at kombinasjonen banearbeid/golfspill flyter så smidig som mulig.  
 
Det oppfordres til følgende rutiner:  
- Ved transport, unnvik kjøring mot spilleretningen ved ”blinde” hull.  
  Kjør alltid slik at maskinen er synlig for spillere.  
- Når det er klart skal tydelig tegn gis. Strekk opp armen og avvent tilbakemelding fra spilleren.  
  Kjør eller gå til side slik at spilleren fritt kan slå uten risiko for å treffe deg.  
- Unngå unødig kjøring blant spillere. Det innebærer ikke at man skal akseptere inneffektivitet, men at 
  klippingen skal skje etter en gjennomtenkt plan. 
- Lange varselflagg bør benyttes på de banene der dette trengs (kupert terreng, begrenset oversikt etc.). 
  Førstehjelpskrin bør finnes på alle maskiner.  
 
 
• Gjennomføring ved Byneset Golfsenter 
 
Banearbeid reguleres gjennom arbeidsmiljøvernloven, i tillegg til egne instrukser. Det forefinnes 
standard arbeidskontrakter for den enkelte ansatte, sammen med en opplæringsplan med tilhørende 
skjema. 
 
BGS har vedtatt at alle som betjener golfmaskiner på banen, skal bære hjelm. 
Ved manuelt arbeid kan hjelm sløyfes, så fremt arbeidet pågår på et område som kan observeres av 
golfspilleren. Banearbeideren skal orientere seg i en slik grad at man kan registrere tilrop fra spillere. 
 
Ved kjøring på baneområdet plikter alle å sørge for at man er observert av spillerne på banen. Kjøring i 
”blinde” områder, krever ekstra årvåkenhet.  
 
Under klipping skal sjåføren vise med tegn når spillet kan fortsette. Spillerne skal kvittere tegnet. Det må 
ikke under noen omstendighet spilles mot banearbeider, uten at slik tegnsignal er benyttet. Det påligger 
her banearbeideren et stort ansvar i forhold til å observere spillets gang. 
 
 
Verkstedarbeid reguleres gjennom arbeidsmiljøvernloven, i tillegg til egne instrukser. 
Alt vedlikehold og reparasjoner på maskiner utføres av verksmester, eller den han bemyndiger. 
Verksmester har ansvar for nødvendig opplæring, samt ansvar for teknisk kjøreopplæring av alle som 
betjener maskiner på banen. 
 
Det forefinnes permer med oppslagsverk over nødvendig dokumentasjon i forhold til bedriftens HMS-
system i maskinhall og adm.kontor. 
 
 
• Kurs for banemannskaper 
 
BGS kjører GK-kurs for alle banemannskaper. I tillegg gjennomføres tilbud om spill i deler av arbeidstiden, 
i perioder hvor dette er gjennomførbart.  
 
BGS tilstreber at alt banepersonell får tilbud om fagkurs innenfor yrket. Slike kurs arrangeres av NGA i 
samarbeid med NGF.  
 
 
• Rapportering fra banemannskaper 
 
BGS sine banearbeidere er pålagt å rapportere ulykker/nestenulykker der spillere har utsatt dem for en 
risiko gjennom uvettig spill. Det er utarbeidet et eget skjema for dette som banearbeiderne skal ha 
tilgjengelig og som de umiddelbart skal fylle ut etter å ha konfrontert/snakket med den spiller som har 
brutt sikkerhetsbestemmelsene. Skjema skal overleveres head greenkeeper som tar saken opp med daglig 
leder for eventuelle reaksjoner.  
 
Både daglig leder og head greenkeeper ved Byneset Golfsenter har myndighet til i samarbeide med 
ledelsen i Byneset Golfklubb til å gjennomføre eventuelle reaksjoner ovenfor golfspillerne. 
Mindre overtredelser som kun betinger ”advarsel” kan gjøres av utvalgte kvalifiserte personer i henhold til 
offentliggjort navneliste over slike. 
Sikkerhetsbrudd som ikke involverer medlemmer i NGF-klubber kan gjennomføres av Byneset Golfsenters 
ledelse uten forutgående konferanse med Byneset Golfklubb.   
               



 

 
Sikkerhet på driving range 
Det er viktig at alle nyanlegg/etablerte ranger bygger tilfredsstillende plasser hvor sikkerheten er 
hovedfokus. Fysiske skiller og god plass er viktige stikkord.  
 
Det svenske golfforbundet har laget en anbefaling for sikkerheten ved drivingrangen: Anbefalingen er 
vedlegg til dette sikkerhetsdokumentet. 
 
BGS sin driving range er relativt åpen med reklameskilt som fysisk skille mellom utslagsplassene. Dette 
krever at den enkelte bruker av området er klar over farene ved å oppholde seg på driving range. Da 
området er åpent for alle, kan det forekomme brukere uten opplæring. Dette kan medføre økt fare for 
utilsiktede slag. All ferdsel mellom utslagsplassene skal foregå på hellebelagt gangpassasje bak 
utslagsplassene.  
 
Bruk av gressutslag i forkant av matteutslag tillates kun når dette er opplyst spesielt, og det er avmerket 
utslagsområde på gresset. Matteutslag skal da være stengt. 
 
Det vil til tider befinne seg autorisert personell ute på nedslagsområdet med ballplukkebil. Slik bil er sikret 
mot balltreff, men det er ikke tillatt å bevisst sikte utslaget mot bilen. Beveger det seg av andre grunner 
personer ut på nedslagsområdet, skal all aktivitet på utslagsområdet opphøre. 
 
Klipping av nedslagsområdet utføres med jevne mellomrom. Driving range blir da stengt. 

 
 
Sikkerhet for publikum 
All ferdsel på baneområdet i golfsesongen skjer på eget ansvar.  Det er tillatt å bevege seg i området så 
fremt man innretter seg etter spillets regler, og ikke kommer i konflikt med spillets gang. Kjøreveier kan 
benyttes som gangsti, samt at det er oppklippet kjøreveier/gangstier i randsonene av banen. 
Hvis man er i tvil om kryssing av et område, søk kontakt med spillere og vent på signal. 
 
Under turneringer kan området være totalt avstengt for publikum/turgåere, bortsett fra merkede områder 
hvor man kan oppholde seg. 
 
Det er ikke anledning til å slippe hunder løs på baneområdet. 
 
Advarselsskilt for publikum settes opp på relevante plasser.  
 
 
 
►Rutiner for vedlikehold av sikkerhet: 
 
Årlig befaring 
 
• Sikkerhetsgjennomgang  
NGF anbefaler at det før hver sesong gjennomføres en sikkerhetsbefaring av anlegget. Denne bør utføres 
av en gruppe bestående av styret, daglig leder og greenkeeper. Formålet med befaringen er å se over 
farlige områder og plassering av skilt og eventuelt andre sikkerhetstiltak. Å gjennomføre nødvendige tiltak 
er også svært viktig i forbindelse med et eventuelt erstatningssøksmål. 
Sikkerhetsbefaringen skal hvert år resultere i en rapport der nødvendige tiltak skal beskrives. 
Denne rapporten skal settes inn i egen sikkerhetsmappe sammen med dette sikkerhetsdokumentet.  
 
Det gjelder å ”bygge bort” farer! Spesielle ting man bør være oppmerksom på:  
-  Avstand mellom og rundt drivingrangens utslagsmatter  
-  Rutiner ved klipping og ballpukking på drivingrangen  
-  Blinde hull  
-  Tynne ut skogspartier for å få fri sikt slik at man ser om det kommer maskiner eller spillere  
-  Unngå for bratte skrenter  
 
Det vises for øvrig til NGFs ”Sikkerhetsanbefalinger for golfbaner”.  



 
• Rutiner for gjennomføring i hver klubb  
Golfanleggets ledelse må være informert om sikkerhetsbestemmelsene og prosedyrer ved brudd på disse. 
Det må være avklart hvem som har myndighet til å gjennomføre reaksjonene.  
Golfanleggets ledelse er ansvarlig for at dette ivaretas.  
 
Banearbeiderne og andre ansatte på bane/klubb kan beslaglegge spillerens handikapkort/grøntkort 
dersom det skjer brudd på sikkerhetsbestemmelsene. Spilleren kan bortvises fra anlegget, og kortet 
sendes spilleres hjemmeklubb sammen med rapportskjema. Kopi av rapporten sendes NGF. I alvorlige 
tilfeller skal forholdet anmeldes til NGFs domsutvalg. 
 
 

Påkrevde tiltak 
Påkrevde tiltak skal settes i gang og gjennomføres uten unødig opphold og disse skal loggføres og føres 
inn i dette sikkerhetsdokumentet under avsnittet ”Liste over gjennomførte tiltak”. 

 
 

Rapportering av hendelser 

 
• Rapportskjema 
Oppfølging av ulykke eller fare for ulykke som har ført til eller kunne lede til skade på person. 
 
 

Reaksjoner ved sikkerhetsbrudd 
Både daglig leder og head greenkeeper ved Byneset Golfsenter har myndighet til i samarbeide med 
ledelsen i Byneset Golfklubb til å gjennomføre eventuelle reaksjoner ovenfor golfspillerne. 
Mindre overtredelser som kun betinger ”advarsel” kan gjøres av utvalgte kvalifiserte personer i henhold til 
offentliggjort navneliste over slike. 
Sikkerhetsbrudd som ikke involverer medlemmer i NGF-klubber kan gjennomføres av Byneset Golfsenters 
ledelse uten forutgående konferanse med Byneset Golfklubb.   

 
 
 
►Beskrivelse av gjennomførte tiltak: 
 
 
Liste over gjennomførte tiltak 
 
Driving Range 
2007: Fjernet 4 vestligste utslagsmatter for å begrense muligheten for balltreff fra Hull 1 Syd på publikum 
på driving range og for å eliminere risiko for balltreff fra driving range på spillere på Fairway 1 Syd. 
2008: Flytter ballautomat til senter av drivingrange for å eliminere risiko for balltreff fra Hull 1 Syd. 
 
Beplanting 
2007: Plantet et antall større bjørketrær for å eliminere risiko for balltreff fra Hull 1 Syd på publikum på 
driving range. 
 
Skilting 
2008: Satt opp advarsels-/kjøreregelskilter på utslagstees på flere hull både på Nord og Syd. 
2008: Satt opp advarselsskilt for publikum ved stier som fører inn på baneområdet. 
 
Beskyttelsesbenker 
2008: Nett for beskyttelse er satt opp på rød tee Hull 17 Nord for å beskytte mot utslag fra gul og hvit tee 
Hull 17 Nord. 
 
Varselbjeller 



2008: Satt opp varselbjelle på Hull 11 Nord cirka 80 meter fra green. Varselbjellen skal gi signal til spillere 
på utslagstees Hull 11 Nord om hvorvidt det er trygt å spille ut. 
 
Sikring av banearbeidere 
2008: Innført hjelmpåbud for alle banearbeidere. 
2008: Montert førstehjelpsskrin på større maskiner. 
 
 
 
 

►Sikkerhetsbestemmelser: 
 
Generelle sikkerhetsbestemmelser på golfbaner i Norge 
 

• Om banearbeider eller andre personer befinner seg i risikosonen skal klartegn 
avventes før du slår. Klartegn gis med utstrakt arm. 
• Prøvesving aldri i retning banearbeider eller andre personer på banen. 
• Spill aldri mot en green uten flagg, eller dersom det er banemannskap/maskin 
eller spillere på greenen. 
 
Brudd på sikkerhetsbestemmelsene kan medføre umiddelbar bortvisning fra 
banen og beslagleggelse av handikapkort/grønt kort. Kortet, sammen med en 
rapport, vil bli sendt spillerens hjemmeklubb som kan gi ytterligere reaksjoner. 
Kopi av rapporten sendes NGF. 
 
I henhold til idrettens regelverk har vi følgende sanksjoner/straffereaksjoner:  
• Irettesettelse 
• Bøtelegging 
• Utestengelse 
 
Ved gjentatte eller alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelsene vil utestengelse 
være det mest naturlige alternativet. Utestengelse, i praksis inndragning av 
handikapkort/grønt kort, i inntil 3 måneder kan ilegges som en administrativ 
forføyning av spillerens hjemmeklubb. Utestengelse utover dette må anmeldes 
og behandles av Norges Golfforbunds domsutvalg. 
 
 
 
 

Spesielle sikkerhetsbestemmelser for Byneset Golfsenter 
 
• Sikkerhet definert gjennom skilting på banen – kjøreregler: 
Skilter er satt opp på de fleste teesteder med "kjøreregler" for hvordan alle skal forholde seg til sikkerhet. 
 
• Oversikt over skilting ved hull 1 begge baner: 
I forkant av hull 1 - både på Syd og Nord – er det satt opp skilter med følgende tekster: 
 
Tenk sikkerhet: Slå aldri fra utslagssted eller andre steder på banen hvis det er fare for å treffe 
andre! Husk at det er du selv som har ansvaret! 
 
Det er ikke anledning til å spille ut uten først å ha registrert seg i klubbhuset! 
 
På disse skiltene vil man også finne de generelle sikkerhetsbestemmelsene for alle golfbaner i Norge (se 
ovenfor) samt eventuelle spesielle periodiske informasjoner. 
 
Alle som skal spille på banen plikter å sette seg inn i disse bestemmelsene, og å følge disse. Unnlatelse av 
å følge de regler som gjelder for spill på banene vil medføre reaksjoner. 
 
 
• Oversikt over skilting spesiell for hvert enkelt hull: 
 
Byneset Nord: 
1  Sjekk trafikk på veien før du slår ut. Avvent utslag til biler har passert. 



2 Ved innspill til green, sjekk om det står spillere på green 17 eller tee 18. 
3 Ved utslag, sjekk om det er spillere på green 2. 
4 
5 Ved utslag, sjekk fairway og green på hull 4. 
6 Ved utslag, rop "fore" hvis ballen går over trær til høyre. Du kan risikere å treffe green 3. 
7 Ved utslag, rop fore hvis ballen går til høyre. Det kan være spillere på tee og fairway på hull 11 
8 Ved utslag, sjekk green 10. Avvent utslag til de på green har gått videre.  

Spillere på hull 10 har prioritet. 
9 
10 Ved utslag, sjekk green 9. Ved innspill til green, sjekk tee 8. 
11 Ved utslag, avvent til det er ringt i bjellen. Sjekk om det er spillere i faresonen på hull 7. 
12 
13 
14 
15 
16 Ved utslag, forsikre deg om at ingen spillere er i faresonen over kulen. 
17 Ved utslag, sjekk green 18. Sjekk at flighten foran er på tilstrekkelig avstand. 
18 Ved utslag, avvent til flighten foran er på tilstrekkelig avstand. 
 
Byneset Syd: 
1 Avvent utslag til spillere på green 9 har avsluttet runden.  

Ved innspill til green, vær oppmerksom på spillere på tee 2, 6 og 9. 
2 Avvent utslag til spillere på green 3 har avsluttet hullet.  

Vær oppmerksom på at utslag kan sette spillere på hull 3 i fare. 
 
• Andre spesielle tiltak: 
 
Byneset Nord: 
11  Bjelle på cirka 80 meter fra green. 
17  Benk med beskyttelse bak (høy rygg) på rød tee. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


