
RETNINGSLINJER FOR DELVIS ÅBNING AF GOLFBANEN 

i perioden pr. 22. april 2020 – 10. maj 2020 

 

Retningslinjer for spil på 18-hullers banen: 

- Medlemmer, ØGR-spillere og øvrige greenfeespillere kan spille. 
- Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før reserveret starttid eller 

umiddelbart før opvarmning på træningsfaciliteterne i forbindelse med spil. 
Spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil. 

- Flaget forbliver i hullet og må ikke berøres. Dette gælder også de små flag på 
puttinggreen.  

- Der spilles uden river (glat evt. lidt ud med foden), og andre spilleres udstyr 
må ikke berøres. 

- Skraldespandene er fjernet fra banen, tag venligst jeres skrald med hjem. 
- Tider skal ikke bekræftes, men kan bekræftes bl.a. via Golfbox app’en.  

Selvom der ikke er krav om at bekræfte tiderne, skal man slette sin tid hvis 
den ikke bruges så andre kan booke tiden. 

- Brug evt. Golfbox app’en til scorekort. 

De samme retningslinjer gælder for spil på par-3 banen. 

Andre praktiske oplysninger: 

Klubhus, herunder toiletter og omklædningsrum, vil være aflåsede. 
Banetoilettet vil være åbent – der skal sprittes grundig af efter brug. 

Hver anden måtte på drivingrange er lukket og det anbefales at udslag begrænses. 
Brug kun egne bolde på træningsområdet (ikke drivingrange) og på puttinggreen, 
og hold jer under 5 personer ad gangen på de enkelte træningsområder. 

Ved benyttelse af drivingrange i forbindelse med spil på banen, skal dette foregå i 
umiddelbar tilknytning til spillet. Man ankommer til klubben, går direkte til 
træningsfaciliteterne og derefter ud at spille. 

Selvom I kan se at Karen er på kontoret, skal al kontakt foregå på telefon, der er 
ingen personlig ekspedition. 

Christian Nygaard og Nicolai Røgen Jensen har åbnet deres kalendere for 
tidsbestilling. Der er et begrænset antal tider til rådighed, og har man en tid venter 
man UDENFOR kontoret indtil en af trænerne henter jer. Christian Nygaards kontor 
er aflåst. 

Alle klubturneringer er aflyst. Da sundhedsmyndighederne stadig kun tillader op til 
10 personer samlet, kan der bl.a. ikke afholdes præmieoverrækkelse, og som en 
følge heraf, er turneringen ikke interessant for vores sponsorer. 

Seniorklubben afvikler deres turneringer med tidsbestilling og uden afsluttende 
præmieoverrækkelse. Ladies Section og Mens Section kører normalt, dog uden 
månedsafslutninger med gunstart. For yderligere information kontakt bestyrelsen i 
de enkelte Klubber i Klubben. 

  



 

Anbefalinger til den enkelte golfspiller: 

1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme. 
2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev 

deres anvisninger. 
3. Ankom tidligst 10 minutter før starttid og kør direkte hjem. 
4. Minimum 2 meters afstand til andre golfspillere. 
5. Sørg for der ikke opstår kø på golfbanen. Der bør ikke lukkes igennem, så 

falder man bagud bør man samle bolden op og følge op så man er i tempo 
med de andre bolde. 

6. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres 
bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før, 
under og efter runden. 

7. Undgå at berøre flagstangen. 
8. Affald og knækkede tees tages med hjem af den enkelte spiller. 
9. Følg altid sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere 

smittespredning. 

 

NB!! 

I disse tider skal der være mulighed for, at man kan gå alene, derfor er der åbnet 
for at man ”lukker” tiden med to gæstespillere. 

1. Går ind i tidsbestillingen helt almindeligt. 
2. I kolonnen ”Union” skal du vælge ”anden, uden medl.nr.” og under ”Navn” 

skriver du ”Vil gerne gå alene”, og i HCP skriver du 0. 
3. Tryk ”Søg” – der kommer en pris på kr. 350 frem, den skal du bare se bort 

fra, men det er vigtigt at du skriver ”Vil gerne gå alene” så jeg kan skelne 
denne fra en almindelig gæst. 

4. Tryk godkend. 

 

Ovenstående SKAL overholdes, så vi kan passe på hinanden. 

      


