Introduktion
The Scandinavian tilbyder to golfbaner af høj kvalitet. Det amerikanske golfdesignfirma Robert Trent Jones II Golf
Course Architects har formået at bevare den smukke natur og dyrelivet på The Scandinavians 200 hektar skovrige
område.
The Scandinavian begejstrer alle sanser, uanset om enten du er på golfbanen, i klubhuset eller nyder et måltid mad i
caféen eller gourmet-restauranten.
Alt i alt en unik ramme om fantastiske oplevelser på og udenfor golfbanen, uanset hvor man kommer på området.

Klub etikette for The Scandinavian
The Scandinavian er en medlemsbaseret klub, som har til formål at skabe rammerne for golf af højeste kvalitet i en
afslappet atmosfære for både medlemmer og gæster.
Klubbens bestyrelse har formuleret denne grundlæggende etikette, for sikre alle den forventede unikke positive
golfoplevelse på vores to fantastiske golfbaner og på anlægget generelt.
Etiketten skal samtidig understøtte vores værdigrundlag og sikre, at man på ubureaukratisk, venlig og fleksibel vis kan
efterleve og fremme hver enkelt. The Scandinavians 3 værdier er
-

Respekt for anlægget
Respekt for golfspillet
Respekt for hinanden

Benyttes etiketten som tiltænkt, skabes muligheden for at fremelske ærlig, høflig og værdig opførsel blandt både
medlemmer og gæster. Alle mindes om at vise passende hensyn overfor vore faciliteter og alle som benytter dem.
Dette inkluderer – men er ikke begrænset til – at
-

-

alle som færdes på The Scandinavian, klæder sig passende til aktiviteten man er i gang med og passende for
den standard som The Scandinavian generelt udviser. Generelt henstilles til at medlemmer og gæster klæder
sig i det der betegnes ’Smart Casual’ eller ’Appropriate Golf Attire’.
man udviser gode manerer, tager stort hensyn og er diskret, f.eks. hvis man anvender mobiltelefoner eller
lignende, på klubbens område.

Bemærk venligst, at bestyrelsen anser det for naturligt, at alle medlemmer af The Scandinavian til alle tider, hvor de
kan sættes i forbindelse med deres medlemskab af The Scandinavian, efterlever denne etikette og dermed afspejler
vores værdigrundlag.

Yderligere information
Herudover forventes vore medlemmer og gæster til enhver tid, at leve op til det gældende officielle sæt af anvisninger
og regler for golfsporten:
-

Royal & Ancient Rules of golf: https://www.randa.org
Gældende amatørregler: https://www.danskgolfunion.dk/artikel/amat%C3%B8rreglerne
DGU’s Etiske retningslinier:
https://www.danskgolfunion.dk/manualer/turneringshandbog/18.dk/da/topic/generelle-sanktionsbestemmelser

Bestyrelsen tager forbehold for til enhver tid, at kunne ændre på etiketten og at kunne afgøre eventuelle
tvivlstilfælde. Samtidig har bestyrelsen en klar forventning om at både medlemmer og gæster finder det naturligt på
almindeligt dannet vis, at kunne afklare eventuelle tvister eller uenigheder i mindelighed. For yderligere detaljer
henvises til The Scandinavian Medlemshåndbog, som vil være at finde på klubbens hjemmeside.
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