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Retningslinjer for spil på 18-hullers og Par-3 banen: 

- Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere. 
- Sprit hænderne af efter kontakt til river, boldvaskere og affaldsspande. 

Andre praktiske oplysninger: 

Brug kun egne bolde på træningsområdet (ikke drivingrange) og på puttinggreen, 
og hold jer under 10 personer ad gangen på de enkelte træningsområder. 

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. I den udstrækning 
det er muligt, vil vi forsøge at afvikler turneringerne med rækkevis start, 
selvfølgelig i dialog med 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. 

Det er muligt at leje buggys. Der er håndsprit i buggyerne, og der skal sprittes af 
både før eg efter brug.  

Anbefalinger til den enkelte golfspiller: 

1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme. 
2. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne. 
3. Tiderne skal nu igen bekræftes på skærmene i forhallen. 
4. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev 

deres anvisninger. 
5. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere. 
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. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter 
som berøres af mange personer. 

8. 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. 

      


