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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 27. marts 2020 11:19

Emne: Nyt fra golfklubben

Banerne er fortsat lukket  

Næste udmelding kommer senest 1. april 

I forhold til nedenstående pressemeddelse, opretholder vi lukningen af banerne 

til og med den 1. april. Næste udmelding sker senest 1. april.  

Dansk Golf Union   

Dansk Golf Union anbefaler, at golfbaner holdes lukket til og med den 31. 

marts, hvor Folketinget skal behandle en ny hastelov, der blandt andet giver 

myndighederne hjemmel til at lukke golfbaner.  

På tirsdag den 31. marts skal Folketinget stemme om en ny lov, der gør det 

muligt at udstede forbud mod at forsamles mere end to personer. Forslaget gør 

det også muligt at lukke legepladser, campingpladser og golfbaner. 
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Dansk Golf Unions bestyrelse anbefaler, at de danske golfklubber fortsat holder 

baner, træningsfaciliteter og klubhuse lukket, indtil lovforslaget er behandlet. 

- Vi henstiller til, at golfdanmark fortsat udviser samfundssind og står sammen

om ikke at spille golf, mens vi venter på tirsdagens lovbehandling. Hvis

Folketinget vedtager loven, gives der hjemmel til at lukke golfbaner. Det er p.t.

uvist om myndighederne vil bruge den hjemmel, men DGU vil tage bestik af

situationen og efterfølgende tage stilling til en fælles, hensynsfuld åbning af

golfbanerne efter myndighedernes anvisninger, hvis det er muligt, siger Lars

Broch Christensen, der er formand for Dansk Golf Union.

- Det er en utrolig svær problemstilling at navigere i, fordi der er så

forskelligartede holdninger og interesser. Det er ikke, og har ikke været, vores

ønske at fastholde en flere måneder lang anbefaling om at lukke landets baner.

Det ligger os stærkt på sinde at komme videre hurtigst muligt og som et samlet

golfdanmark. Vi ønsker alle at komme ud og spille golf under sikre og

betryggende forhold, lyder det fra Lars Broch Christensen.

Dansk Golf Union vil løbende holde spillere og klubber informeret som sine 

overvejelser og beslutninger. Vi kommer med en ny udmelding senest den 1. 

april. 

Pro Shoppen  
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Pro Shop Breinholtgård følger 

naturligvis også myndighedernes 

anvisning, og holder lukket for 

besøgende. 

Frank har dog mulighed for at tage 

mod bestillinger via telefon, og kan 

levere din bestilling hjem til dig. 

Du kan betale varene via mobile pay, 

så tæt kontakt kan undgås ved 

levering. 

Kontakt Frank på 75 46 11 00   

Golfklubben generelt 

Banerne er nu ved at tørre efter den lange periode med alt for megen nedbør. 

Specielt de huller, som har været lukket her igennem vinteren, har været lidt en 

udfordring, da vi ikke har kunne klippe disse siden november måned. Men nu er 

vi igang, og f.eks. fairways skal klippes 3-4 gange, før vi er nede i normal 

græshøjde. 

Generelt er vi nu ved at gøre alt vi kan, for at banerne står flotte, til når vi kan 

spille igen. Vi arbejder fortsat med nedsat bemanding, for at hvis én 

greenkeeper bliver syg, så kan har vi andre som kan træde til, således at vi 

forhåbentligt kan undgå at alle kommer i karantæne. 

DGU har nu som en naturlig følge af lukning af golfbaner landet over aflyser 

Dansk Golf Union al turneringsaktivitet til og med påske - dvs. frem til den 14. 

april 2020.  

Made in Denmark: 

På grund af coronavirusepidemien har arrangørerne valgt at flytte turneringen, 

der spilles på Himmerland Golf & Spa Resort, til et endnu ikke fastlagt 

tidspunkt. 

Restauranten midlertidigt lukket, på myndighedernes anvisning.  
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Åbent hus den 4. april er aflyst. 

Åbnings-turneringen den 5. april er aflyst. 

Golfens dag den 26. april udsættes til senere. 

Kontoret kan som altid kontaktes på 75 11 57 00 (tast 1)  
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