
View this email in your browser

Kære Medlemmer
Så er DGU klar til at åbne for 4-bolde og gæster, og vi følger selvfølgelig deres
retningslinjer, som vi hele tiden har gjort. Vi glæder os til, der bliver helt åbent,
men det tager den tid, det tager.
Sekretariatet er fortsat lukket, men det er muligt i begrænset omfang at bestille
tid ved Kristian Pro.
Træningsarealet er lukket op med nedenstående begrænsninger, som I
selvfølgelig overholder, og PT lyder der positive røster fra statsministeren – SÅ
VI GLÆDER OS – følg anvisningerne.
 
Anbefalinger til spil på banen 

1.  Spil på banen foregår blandt spillere med faste spillemakkere. 
2.  Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere. 
3.  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. 

4. Flaget forbliver i hullet og må ikke berøres.
5. Der findes ikke river i bunkers – jævn så godt I kan med sko eller jern. 
6. De samme retningslinjer gælder ved åbning af par 3-banen. Her må der

max være to spillere på putting green.
7. Max 5 spillere på puttinggreen ad gangen. Brug kun egne bolde på

putting green 
8. Max 5 spillere på chipping green ad gangen. Brug kun egne bolde på

chipping green 
9. Max 10 spillere på Driving Range ad gangen (inkl. pro) 

10. Ved benyttelse af Driving Range 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. 

11. Ved benyttelse kun af træningsfaciliteter, ankommer man til klubben, går
direkte på og herefter tager man hjem.  

12. Benyt engangshandsker, når du henter bolde på Driving Range. 
13. Klubhus og indendørs faciliteter holdes lukket. Højest én person i bagrum

ad gangen. 
14. Alle medlemmer og golfring 2020 skal ikke bekræfte tiderne, og de skal

selv sørge for scorekort. Gæster, der skal afregne greenfee, har adgang
til klubhuset og terminalen. 

15. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme 
16. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der bør ikke lukkes igennem.

Falder en bold bagud, bør spillerne samle bolden op og følge op, så de er
i tempo med de andre bolde. Det må forventes, at en runde kan tage godt
over 4 timer, da den hurtigste også er den langsomste. 

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

18. Spillerne skal overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god
hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
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