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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 17. marts 2020 13:17

Emne: COVID-19

Updaterede info omkring spil på banen. 

Store dele af Danmark er lukket ned, men det er stadig muligt at spille golf. 

Dansk Golf Union har været i kontakt med såvel sundhedsmyndighederne som 

Danmarks Idrætsforbund. DGU vil til enhver tid lytte til de anbefalinger, der 

kommer fra myndighederne. Disse anbefalinger følger vi naturligvis også i 

Breinholtgård Golf Klub.  

Der er en række forholdsregler, som du bør tage, som markant vil reducere 

risikoen for spredning af coronavirus. Det drejer sig primært om god 

håndhygiejne og afstand til hinanden. 

Her giver vi dig et overblik: 

 Lad flagstangen blive i hullet, så ingen behøver at røre ved den.
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 Putt med handsken på, og brug handskehånden til at samle bolden op af

hullet. Giv eventuelt alle putts inden for en meter.

 Hav også handske på den hånd, som du bruger til at røre ved spande på

driving range

 Lad være med at bruge touchscreen i klubhuset. Brug evt. Golfbox-

app’en. Vi har stillede "tomme" scorekort frem, så I blot selv skal udfylde

jeres slag.

Scorekort står under plakaten af vinterbanen.

 Hav håndsprit med i bag’en og sprit hænderne af jævnligt.

 Hold en afstand på et par meter fra andre mennesker, undgå

kødannelse ved teestederne.

 Lad være med at give hånd eller kramme, når runden er slut. Hold i

stedet stadig et par meters afstand.

 Lad være med at udveksle scorekort til underskrift. Afstem eventuelt

scores mundtligt efter runden.

 Sid med god afstand i restauranten efter runden og minimer brug af

klubhuset.

 Brug så vidt muligt ikke klubbens omklædningsfaciliteter.

 Følg myndighedernes anvisninger og ophold dig på golfbanen med

respekt for andre.Hvis du føler dig det mindste syg eller har et skrøbeligt

helbred, bedes du overholde anvisningerne og ikke møde op i klubben.

Vi glæder os til at se ALLE igen, når smittefaren er ovre og Danmark 

normaliseres igen. 

Scorekort  

Undgå at bruge touch skærmene og brug de forprintede scorekort.  
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Du kan bekræfte din starttid via GolfBox APP. Altså på din egen smartphone, 

uden at skulle ind forbi touchskærmen. Spillerne kan desuden også oprette 

scorekort via APP'en, som så kan sendes til regulering, så snart runden er slut 

– Dog kan der IKKE reguleres hcp på vinterbanen.

Med andre ord: Du kan altså helt undgå unødig brug af touchskærmen, samt 

minimere risikoen for flere personer i rummet med touchskærmen. 

Brug evt. de fortrykte scorekort, som står i holderen ved kortet over 

vinterbanen. 

Bruger du fortsat Touchskærmen så husk at holde afstand til hinanden, samt 

huske at vakse hænder før og efter brug. 

Benyt også gerne den håndsprit. 

Spillere, som skal betale, skal fortsat ind forbi touchskærmen. Ligeledes hvis 

betaling skal ske via greenfeebillet, værdikupon etc. 
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Bekræftelse af tider via GolfBox APP følger de almindelige regler for hvornår 

der må bekræftes osv. 

Du kan nu bekræfte din starttid fra din mobil, når du er mindre end 1 km væk 

fra klubhuset. 

Her er en kort vejledning til hvorledes dette gøres. 

1. Hent GolfBox applikationen til din mobil (fra appstore/play butik afhængig af

mobilmærke).

2. Log in ved at anvende dine login informationer fra GolfBox.

3. Vælg tidsbestilling

4. Vælg herefter Mine tider i menuen, der står i bunden

5. Bekræft starttiden

Pas godt på hinanden.  

Modeshow  
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