
 

REGLER FOR SPIL UNDER CORONAKRISEN 

Der er kun adgang for klubbens medlemmer – gæster har ingen adgang 

Ingen kan spille golf uden at have en booket tee-tid 

BOOKING 

• Der er åbent for reservation af spil i tidsrummet 07.30 til 20.00 
• Der spilles kun enkeltvis eller i to-bolde  

• Det er tilladt at koble sig på en singletid, så de fleste starttider udnyttes som to-bolde. 
• Der kan kun bookes starttid til 18 huller, og det er derfor ikke tilladt at slå ud på 10. hul 
• Det vil kun være muligt at have én starttid reserveret i GolfBox, så alle medlemmer får mulighed 

for at komme ud. Næste runde kan bookes efter endt spil  
• Kun de(t) medlem(mer) registreret på tiden i GolfBox har spilleret – står du ikke på tiden, må du ikke 

spille 
• Husk at afbestille reservationer, der ikke skal benyttes 

NÅR DU SKAL SPILLE 

• Spillerne skal komme kort tid før tee-off (10 minutter) og skal forlade området umiddelbart 
efter, at runden er færdigspillet. Vent eventuelt i bilen indtil 10 minutter før tee-tid 

• Gå ikke til tee-stedet, før det er forladt af andre spillere 
• Der må ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, skal spillerne samle bolden op og følge op, så 

de er i tempo med de andre bolde 
• Der skal holdes minimum to meters afstand til andre spillere, og der må ikke gives hånd eller 

kram 
• Rør ikke ved hinanden, hinandens udstyr eller bolde 
• Putt med flaget i, giv alle putts inden for 1 meter, behold handsken på og saml bolden op med 

handske  
• Glat sandet ud med foden efter bunkerslag, da riverne er fjernet 
• Der kan ikke vaskes bolde, da boldvaskerne på banen ikke er installeret 
• Efter endt spil skal du tage bag’en med hjem. Juniorer kan fortsat benytte bagskabe. Der må højst 

være en person i bag rum ad gangen! 
• Der er ikke installeret skraldespande - evt. affald puttes i bag´en og smides ud i klubbens store 

skraldespande ved klubhuset 
• Klubbens trolleys er ikke tilgængelige 
• Vask hænder og afsprit dem så ofte som muligt 

HUSK 

• Er du sløj eller har symptomer, så bliv hjemme  
• Klubhus, træningsfaciliteter (herunder par 3 banen, putting green og driving range) og alle toiletter 

er fortsat lukkede. 
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