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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 14. april 2020 12:19

Emne: 4 bolde - Udslagsbanen - træning

Opdateret information omkring spil på banen. 

Så er det hverdag igen. 

Jeg har haft den fornøjelse at spille vores bane i påskeferien. Søndag gik jeg to 

runder i det skønneste forårsvejr. 

Det glædede mig meget, at alt fungerer, som det skal. Der tages hensyn til 

forholdsreglerne og starttiderne blev overholdt. 

Kun en ting skar i mine øjne og det var 2 bananskræller, som lå i de sorte tee-

bokse ved tee 46. Skraldespandene på banen, hvor du kan åbne med 

fødderne, er tilgængelige. 

Nu ændres forholdsreglerne for ophold og spil på banen og der lukkes op for 

bl.a. 4-bolde. Det er skønt derude - så slå endelig golfsæsonen igang. Bare vi 

stadigvæk overholder de retningslinjer og anbefalinger 

sundhedsmyndighederne kommer med. Læs de nye forholdsregler herunder. 
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God sæson til alle. 

Venlig hilsen 

Pernille Porsholdt Dam 

I forhold til DGU´s netop udsendte anbefalinger, åbnes banen nu for spil for 4 

bolde, greenfee spillere, åbning af udslagsbanen, samt trænings lektioner. 

Åbningen sker dog fortsat med restrektioner, for at følge sundheds 

myndighedernes anvisninger. 

Op til 4 spillere pr. bold, er accepteret fra nu af. 

Udslagsbanen, indspilsområder og puttingreen 

er åbent fra onsdag klokken 12:00 

Træningslektioner kan bookes hos Pro Shoppen fra nu af. 

Retningslinjer til spil på banen 

1. Spil foregår nu som normalt, i op til 4 bolde.

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, eller umiddelbart før

opvarmning på træningsfaciliteterne i forbindelse med spil.



3

5. Hullet og bold i Hul

Hulkopperne udstyres med en anordning, så bolden ikke falder helt ned, så

bolden ikke skal samles op fra bunden af hullet

Der ændres ikke på definitionen af Hul. Dog accepteres, at hullets dybde kan

være mindre end 101,6 mm. Definitionen af i Hul ændres til nedenstående, og

en runde spillet under disse forhold kan være

handicaptællende:

Bolden anses for at være i Hul, hvis bolden ligger stille i hullet, og nogen del af

bolden er under greenens overflade.

6. Flaget forbliver i hullet, og må ikke berøres

7. Banemateriel fjernet (f.eks. river, boldvaskere og trolleys)

8. Vandhaner og toiletterne på banen er lukket

9. Der kan igen lukkes igennem, vis dog hensyn og hold afstand.

10. Bunkers

River er fjernet. Selvom bunkers under disse forhold ikke kan udglattes som

normalt, ændres der ikke ved Golfreglerne. Spillerne sørger for at udglatte

sandet med deres fødder eller køller.

11. Runder spillet under iagttagelse af ovenstående regler kan være

handicaptællende.

Andre praktiske informationer 

1. Klubhus og indendørs faciliteter holdes lukket. Hold god afstand i

bagrummet

2. Toiletterne i klubhuset holdes åben

3. Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet frabedes
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4. Scorekort står forprintet lige inden for døren ved Sletten hul 9

5. Pro Shoppen er åben, dog max 4 personer af gangen i butikken.

Åbning af træningsfaciliteter 

1. Vær opmærksom på forsamlingsforbuddet over 10 personer stadigt er

gældende, og derfor må der ikke være over 10 personer forsamlet på nogle af

klubbens områder, på samme tid.

2. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere

3. Max 5 spillere på puttinggreen ad gangen

4. Max 3 spillere på chipping green ad gangen

5. Max 10 spillere på driving range ad gangen

6. Sørg for, at holde god afstand på udslagsbanen.

Håndtering af scorekort 

For at imødekomme usikkerhed om udveksling af scorekort tillades det indtil 

videre at fravige forholdene i Regel 3.3b vedr. fysiske scorekort. 

● Det er ikke nødvendigt fysisk at aflevere et scorekort, hvor det er muligt selv

at indtaste sin score via internet eller app, og markøren godkender den

elektronisk.

● Hvor egen indtastning ikke forefindes, må spilleren føre sin egen score og

markøren skal ikke fysisk godkende og signere kortet, men kan nøjes med en

mundtlig godkendelse.
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Anbefalinger til den enkelte golfspiller 

1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme

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. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres

bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og

efter runden.

6. Undgå at berøre flagstangen

7. Følg sundhedsmyndighedernes retningslinjer
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