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Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben
•

Der bliver ikke blokeret tider til Klubber i klubben før tidligst fra 1. august –
ønsker man alligevel at afvikle turneringerne, skal deltagerne selv booke og
bekræfte deres tider.

•

Deltagerne må først ankomme til golfbanen umiddelbart før aktivitetens
påbegyndelse og køre hjem umiddelbart efter afsluttet aktivitet. For
turneringer betyder det bl.a. at velkomst, præmieoverrækkelse og andre
sociale samlinger ikke må finde sted.

•

Indtjekning, betaling, fælles informationer og resultatformidling bør foregå
online, dog er der mulighed for at bekræfte sin tid i forhallen og få udskrevet
et scorekort. HUSK tiden skal bekræftes enten online eller i forhallen.

•

Registrering af scores bør foregå online, der må ikke cirkulere fysiske
scorekort mellem spiller, markør og turneringsledelsen

•

Turneringsledelsen skal i turneringsbetingelserne definere hvorledes
resultater kan indberettes så fysiske scorekort undgås. Det kunne fx være:
o Bruge GolfBox’ Spiller-scoreindtastning
o SMS’e sit resultat til turneringsledelsen
o Tage billede af sit scorekort (som spiller selv har ført og markør
mundtligt godkendt) og sende til turneringsledelsen
o Andre kreative løsninger

•

Turneringer skal afvikles med løbende start så forsamling og ophold i klubben
minimeres. Gunstart kan øge risikoen for brud på forsamlingsforbuddet, både
i forbindelse med ankomst, opvarmning og afslutning af en turnering.

•

Opfordre i stedet spillerne til at fylde boldene op, men husk samtidig at der
skal holdes afstand.

•

Vær opmærksom på, at træningsfaciliteter tilpasses i forbindelse med
aktiviteten, så de generelle anbefalinger fortsat overholdes. MAX 8 på
drivingrangen ad gangen - der SKAL bruges udslagsmåtter.
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Andre praktiske anbefalinger
•

Klubhus og indendørs faciliteter holdes lukket.

•

Toiletfaciliteter holdes åbent, klubben sørger for én gang daglig rengøring,
derudover skal man selv sikre at der sprittes af før og efter besøg på alle
overflader som toilet, vask, borde, dørhåndtag mv.

•

Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet er ikke tilladt

Anbefalinger til spil på banen
•

Spil kan foregå i op til fire-bolde / max 4 personer pr. bold

•

Medlemmer og greenfeegæster kan spille. Der anbefales separat transport til
golfbanen for spillere fra forskellige husstande

•

Hold minimum én meters afstand til andre golfspillere (opdateret 11. maj)

•

Ankomst til golfbanen sker tidligst ti 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

•

Hullet tilpasses (evt. med foring i hullet) så bolden kan fjernes uden berøring af
flag, hulkop eller hulkant. I dette tilfælde kan der reguleres handicap. Se særskilt
klubnyt om handicaptællende runder i forbindelse med corona modificerede
golfbaner

•

Banemateriel fjernes (f.eks. river og boldvaskere)

•

Vandhaner på banen lukkes

•

Affaldsspande og lignende tildækkes

•

Klubber opfordres til at iagttage spillernes adfærd på banen og påtale, hvis
anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt.
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