
 

 

 

Välkommen till vår drivingrange! 

Vi är många som vill använda vår anläggning och för att det skall fungera på ett säkert sätt 
för alla så ber vi dig att följa våra ordningsregler. 

 

Ordningsregler Drivingrange – Ljunghusens Golfklubb 

När du tar ut bollar ur vår bollautomat så förbinder du dig att följa nedanstående punkter. 

• Det är absolut förbjudet att slå längre slag om spelare/banpersonal/personer på 
promenad befinner sig till vänster (hål 26) eller till höger (vägen vid hål 19 samt på hål 
19) om rangen. Samma regler gäller här som ute på banan, vänta med att slå om det 
finns risk att träffa en annan person. 

• Vår range är kort och smal - Alla bollar skall slås mot de flaggor eller mellan de 
längdvisande flaggor, röda, gula och vita, som finns utsatta på rangen! 

• Alla bollar slås från antingen mattor eller från grästee.  
• Grästee är öppen ibland – se anslag.  

När den är öppen får bollar slås från gräs, men bara innanför de rep som finns utlagda. 
• Är det fullt på alla mattor får du vänta på din tur till dess att en matta blir ledig. 

Vissa tider, oftast vardagar efter 15, är 6 mattor reserverade för juniorträning. 
• Alla korgar för bollar skall återplaceras vid bollautomaten och skräp såsom t.ex. 

avbrutna peggar skall slängas i soptunnor på området. 
• Egna bollar få ej användas på drivingrangen. 
• Respektera övriga tränande på rangen genom att prata i lagom samtalston och gå 

lugnt och sansat samt lämna avstånd så ingen annan träffas av klubbor eller bollar. 

Om vi alla hjälps åt att följa dessa enkla regler så får vi alla en säker och trevlig träning. 

 

Rangen är stängd nattetid mellan 21.00 – 6.00. 

Vid fel på bollautomaten – ring 040-458000 och fel anmäl detta.  
Du kan även skicka ett meddelande till info@ljgk.se om ingen svarar på detta 
telefonnummer. 


