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Åbning af banen

Banen åbnes for spil, for 2 bolde.
VI åbner nu banerne, efter DGU´s anbefalinger, herunder kan retningslinjerne
for spil i den kommende tid ses.
Har du bestilt en tid, hvor I er mere en 2 spillere så SKAL i dele jer ud på flere
tider.
I morgen onsdag den 1. april, fra klokken 10:00 vil Ådalen/Skoven være åben
for spil. De efterfølgende dage vil alle 3 baner være åbne.
Retningslinjer til spil på banen
1. Spil foregår enkeltvis eller i to-bolde.
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2. Der må ikke startes en ny runde på flettetiderne, og starttiderne SKAL
overholdes.
3. Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en
fast spillemakker
4. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og
spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil
5. Hulkopperne udstyres med en anordning, så bolden ikke falder helt ned,
så bolden ikke skal samles op fra bunden af hullet
6. Flaget forbliver i hullet, men må ikke berøres
7. Banemateriel fjernes (f.eks. river, boldvaskere og trolleys)
8. Vandhaner og toiletterne på banen er lukket
9. Det er kun klubbens egne medlemmer, som vil have adgang til banen

Andre praktiske informationer
1. Klubhus og indendørs faciliteter holdes lukket. Hold god afstand i
bagrummet
2. Alle træningsfaciliteter holdes lukket
3. Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet frabedes
4. Scorekort står forprintet lige inden for døren ved Sletten hul 9

Anbefalinger til den enkelte golfspiller
1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
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2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev
deres anvisninger
3. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid og spillerne
kører hjem umiddelbart efter at runden er færdigspillet
4. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
5. 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
6. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres
bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før
og efter runden.
7. Undgå at berøre flagstangen
8. Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere
smittespredning

DGU´s udmelding 31. maj:
Vi bør fortsat agere ud fra et forsigtighedsprincip i golfbranchen.
Golfklubberne bør fortsat holde lukket. Men private runder to personer
sammen kan finde sted under særlige begrænsninger.
Der er positive tegn på, at coronavirus ikke breder sig i Danmark på
samme kritiske måde som i nogle andre lande. Intet tyder på, at
hasteloven med yderligere muligheder for restriktioner vil blive taget i
brug.
Dansk Golf Union har fra begyndelsen ageret ud fra et
forsigtighedsprincip, hvor det størst mulige hensyn til samfundet og de
mange ældre golfspillere i Danmark skulle tages. Det princip består.
Derfor anbefaler DGU, at foreningslivet ude i klubberne stadig skal være
indstillet. Klubhuse og træningsfaciliteter bør fortsat være lukket, ligesom
der ikke bør afvikles turneringer eller klubaktiviteter, herunder klub-i-klub
arrangementer. Golfklubber kan individuelt tage stilling til, om de vil
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tillade privat spil under restriktioner eller fortsat vil holde banen helt
lukket.
De sidste 14 dage har DGU haft en grundig og konstruktiv dialog med
alle interessenter inden for dansk golf. Langt de fleste mennesker i
Danmark har nu en større forståelse og respekt for, hvad
hensigtsmæssig adfærd er under coronakrisen.
- Vi støtter op om en ekstremt forsigtig løsning, hvor vi tager et
samfundsansvar og holder os langt på den sikre side af myndighedernes
anvisninger. Grupper á to spillere med stor indbyrdes afstand, som
følger vores anbefalinger, kan vi godt stå inde for, siger Lars Broch
Christensen.
Han fortsætter:
- Vi noterer os statsministerens besked om, hvor vigtigt det er, at vi står
sammen ved at holde afstand. Det støtter vi 100 procent, og vi mener,
det er fuldt forsvarligt at dyrke vores idræt i privat regi, når vi efterlever
myndighedernes anvisninger, og den restriktive model, som vi anbefaler.
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