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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 6. januar 2021 14:39

Emne: Covid-19 - Greenfee Club No 1

Nye anbefalinger i forhold til Covid-19 smitte. 

Myndighedernes krav om maksimalt 5 personer forsamlet og anbefalingen om 

minimum 2 meters afstand mellem personer skal til enhver tid overholdes. 

Det er den enkelte spillerens ansvars at overholde dette. 

Spil på banen 

- Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.

Brug af træningsfaciliteter 

- Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere

- Max. 5 personer samlet i én gruppe samtidig på driving rangen

Klubhuset mv. 

- I klubhuset må alene toiletfaciliteterne benyttes (husk mundbind)

- Max. 5 personer samtidig i foyer og bagrum
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Den enkelte golfspiller 

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

  - Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev 

deres anvisninger. 

  - Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere. 

  - Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. 

  - Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden. 

  - Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne. 

  - Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter 

    som berøres af mange personer. 

  

Retningslinjer for brug af parkeringspladsen: 

 Parkeringspladsen kan benyttes som normalt, men der må på intet 

tidspunkt forsamles mere end 5 personer. 

 Anbefalingen om 2 meters afstand mellem personer fra forskellige 

husstande skal til enhver tid overholdes. 

 

  

Vis respekt – hold afstand – pas på hinanden og jer selv. 

  

 

Greenfee Club No 1  

 

 

Greenfee Club no. 1 er en populær fritspilsordning mellem 6 jyske 

golfklubber, hvor du, som fuldgyldig medlem af en af de 6 klubber, kan spille på 

5 andre baner – Kortet kan benyttes alle hverdage hele dagen samt i 

weekender og helligdage FØR kl. 09.00 og EFTER kl. 12.00 (begge tider 

inklusiv). Spilles der i dette tidsrum opkræves greenfee-betaling. 

 

Prisen er kun 900,- kr. for hele 2021 sæson 

 

Se mere på dette link HER omkring regler, vilkår og meget mere. 
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Bestillinger kan laves på mail info@bggc.dk   




