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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 23. april 2020 20:59

Emne: Anbefalinger for spil

Nye anbefalinger 

Nye anbefalinger fra DGU betyder, at sambooking igen er tilladt. 

Øvrige anbefalinger vedr. spil og træning mm. ændres ikke. 

Der er åbnet for klub-i-klub spil. Sekretariatet skal kontaktes af klubber-i-

klubben, hvis der er ønske om opstart, for at finde den bedst mulige måde at 

kunne igangsætte klub-i-klub aktiviteterne. 

Anvendelse af touch skærme  

Touch skærmene er åbnet for udskrivning af scorekort. 

Der står desinfektionsmiddel, handsker og aftørringservietter ved hver skærm. 
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Der er igen åben for, at 1 spiller kan udskrive scorekort til alle i samme bold, 

således at det ikke er nødvendigt, at alle går ind i klubhuset. 

Husk at holde afstand og forlad klubhuset når der er hentet scorekort. 

De fortrykte scorekort vil fortsat stå ved indgangsdøren ud mod Sletten 9, til de 

som ikke ønsker at bruge touch skærmen.  

    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 kan nu foregå med forskellige spille makkere  og greenfee

spillere

4. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og

spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil.

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 en del af

bolden er under greenens overflade.

6. Flaget forbliver i hullet, og må ikke berøres
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7. Banemateriel er fjernet (f.eks. river og boldvaskere)

8. Vandhaner og toiletterne på banen er lukkede

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. Hold god afstand i klubhuset og bagrummet

2. Toiletterne i klubhuset holdes åben

3. Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet frabedes

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

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.

2. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
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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.

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
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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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