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Sikkerhetsanbefalinger for golfbaner
Ved planlegging av golfanlegg er sikkerhetshensyn
et meget viktig moment. Dette gjelder både den
«interne» sikkerheten for spillerne på banen, men
framfor alt sikkerhet for omgivelsene og personer
som beveger seg i og rundt anlegget. Det mest kritiske er nærheten til hus, veier og andre situasjoner
der det er risiko for skade på personer.
Golfbaner er naturanlegg, og følgelig vil alle prosjekter ha ulike problemstillinger i forhold til sikkerhet. På bakgrunn av dette har Norges Golfforbund
utarbeidet veiledende retningslinjer basert på materiale fra PGA Design Consulting.
De sikkerhetssoner og marginer som her er satt er
ingen garanti, men ment som et minimum eller ønsket
krav. Avbøtende tiltak kan være fangnett, varslingssystemer og skilting. Den eneste måten å garantere
full sikkerhet ville være å tegne en halvsirkel med
radius tilsvarende slaglengden for hver kølle, og med
sentrum i alle tenkelige posisjoner på banen.
Anbefalinger gitt i denne publikasjonen vil sikre
at kun et lite antall slag vil kunne skape fare for
ulykker. Disse anbefalinger tar ikke hensyn til baller
som med hensikt blir slått i uønsket retning, de er
farlige uansett hvorfra de slås.

Det er viktig at brukerne av golfbanen har grunnleggende kunnskap om golfregler og etikette.
Relevante advarselskilt skal være satt opp på første
utslagssted og ellers der det er behov for å være
observant på farer. Det må ikke forventes at alle
besøkende golfere har de nødvendige lokale kunnskaper.
Et viktig moment med planlegging av golfanlegg
er sikkerhet knyttet til naboskap. Det mest følsomme
er nærheten av veier eller hus og andre situasjoner
der det er en risiko for skade på folk. Dersom
grensen er mot et dyrket jorde, kan avstanden til
spillelinjen være mindre enn mot en sti. Derimot må
sikkerhetsavstandene økes dersom grensen er mot en
bilvei.
Banens topografi vil også påvirke sikkerhetssoner. Spill i motbakke eller mot hindere vil redusere
kravet til sikkerhetssoner. På samme måte vil spill
i nedoverbakke øke kravet.
Dersom det er et vannhinder på ene siden av
fairway kan avstanden mellom spillelinjen og
grensen utenfor hinderet reduseres. På samme måte,
men i mindre grad, vil også hindere som bunkere,
våtmark og skog påvirke kravet.
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Undersøkelser, som publikasjonen er basert på,
viser at 92% av alle slag lander innen en sektor
på 30˚, d.v.s. 15˚ på hver side av spillelinjen. Det
betyr at 8% lander utenfor denne sektor. (Se skisse
1 – 15˚ Regel).
Hvor ballen ender opp er avhengig av vind, type
ball, hvor dårlig slaget er slått og hvilken kølle som
er anvendt.
Videre undersøkelser viser at 99 % av alle baller
vil lande innen en sone med bredde på 75m. Disse
ballene vil også holde seg innenfor en sektor på 60˚
(30˚ på hver side av spillelinjen frem til 75m
grensen). (Se skisse 2 – 30˚ Regel).
En «normal» spiller slår 110m med et 9-er jern.
Han kan slå 200m med en driver, mens en mer øvet
golfer slår 220m. Dette må arkitekten ta hensyn til
ved planleggingen av landingssoner for drive fra
utslagssted. Alle teoretiske landingssoner langs spillelinjen må vurderes i forhold til alle mulige køllevalg.
Det anbefales 60m fra spillelinjen som sikkerhetssone til nabogrenser. Det anbefales noe større
avstand til grense for bebyggelse (Se skisse 8),
avhengig også av andre faktorer. Det kan ikke garanteres at ikke baller vil lande i arealer langs golfbaner med disse sikkerhetssoner, men denne norm
anvendes ofte ved etablering av bygg inntil golfbaner.
Dessverre er det ikke dårlig sikte som er årsak til
feilslag, men som oftest manglende timing og rytme,
feil oppstilling og grep. At noen kan se hvor de
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ønsker å slå ballen betyr ikke at det er der den ender
opp, og dette gjelder spesielt nybegynnere.
Elver, skogsområder eller høyder som ligger mye
høyere enn banen betraktes ikke som følsomme, selv
om målet er å holde alle baller innen spillefeltet.
Utbygger og arkitekt må foreta en vurdering om
sikkerheten på banen vil være akseptabel.
Denne vurderingen må forutsette at spillerne ikke
er villmenn, men vil forsøke å slå ballen i riktig retning.
Elver, kanaler og innsjøer som ikke er trafikkert
med båter, fiskere, eller er fredede våtmarker, er her
betraktet som ufølsomme områder som kan ligge
innen sikkerhetssonene.

Motorveier og andre hovedveier
Motorveier og større bilveier må betraktes som ekstra
følsomme grenser. Baller ut på denne type veier kan
absolutt ikke aksepteres. 30˚-regelen er rettesnoren
som må følges her. Den anvendes når det spilles vekk
fra motorveier eller andre høyt trafikkerte veier.
Dette må overstyre alle andre standarder, men
anvendes normalt ikke på mindre trafikkerte veier.
(Se skisse 3 – Motorveier og andre hovedveier)

Mindre veier
En vurdering må gjøres i forhold til veier enten inne
på området eller som grenser til banen. Planleggeren
må vurdere om sikkerheten står i forhold til risikoen.
(Se skisse 4 – Mindre bilveier og gangveier)
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Veier og stier som krysser banen
Det oppstår sjelden konflikt med personer som
krysser golfbanen. Sikkerhetsstandarder er normalt
brukt for stier som går parallelt med banen, men stier
kan også krysse banen så lenge brukere av denne vil
være synlig for spillerne lenge før de er i faresonen.
Det er for eksempel farlig dersom personer dukker
opp fra busker rett foran utslagssteder.
Der slike stier går over banen bør de krysse i rett
vinkel til spillelinjen, og ikke i nærheten av landingssonen. Tett vegetasjon bør ikke forekomme nærmere
enn 10m utenfor semiroughen. (Se skisse 5)
Varselskilt bør settes opp for å advare golferne på
utslagsstedet, og fotgjengere/syklister/ryttere før de
kommer inn i faresonen. Der det er uoversiktlig kan
bjeller eller lignende anvendes for å sikre at både
golferne og fotgjengerne blir advart mot ev. farer.
Det bør være minst 10m mellom stier og utslagssteder.

Spillelinjen på en fairway bør ha en vinkel på
15˚, og ved landingsområdet en avstand på 60m
vekk fra gangstier.
Ingen gangvei eller sti bør passere nærmere enn
30m fra kanten på en green. For gangveier bak green
kan dette reduseres dersom den er godt synlig fra
alle deler der innspill til green kan bli spilt fra.

Treningsfelt
Under planlegging av golfanlegget må det tas hensyn
til at det stilles krav til at treningsfeltet ikke
representerer fare for spillerne på banen.
Når det gjelder «intern» sikkerhet på drivingrange vises til det svenske golfforbundets publikasjon «Säkerhet på driving-range»
http://sgf2.golf.se/pdf/service/rangesakerhet.pdf
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Min. 15˚
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