
 
Dato: 18. maj 2020 
 
 

Retningsregler – CORONA virus / COVID19 
 
Generelt 

• Privat spil kan foregå i op til fire-bolde. 
• Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.  
• Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før starttid eller umiddelbart før opvarmning på 

træningsfaciliteterne i forbindelse med spil. 
• Flaget må berøreres og SKAL fjernes, foring i hullet er fjernet 
• River, boldvaskere, skraldespande er tilgængelige. 
• Klubhus er åbent, dog ikke for ophold! 
• Brug egen medbragt håndsprit, inden du servicerer dig til øl/vin/vand 
• Toiletterne er åbne. Brug din egen medbragte håndsprit, inden du går ind til toiletområdet.  

Åbning af træningsfaciliteter  

• Vær særligt opmærksom på forsamlingsforbuddet over 10 personer.  
• Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.  
• Max 5 spillere på puttinggreen ad gangen..  

Praktiske anbefalinger  

• Medbring selv håndssprit.  
• Benyttelse af borde-og-bænke omkring klubhusområdet er tilladt. Der skal være minimum en 

meters afstand mellem personer når i sidder ned og MAX 10 personer/klynge. 
• Scorekort kan hentes i klubhuset 

Anbefalinger til 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.  
• Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. 
• Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give 

hånd eller kramme før og efter runden.  
• Affald placeres i skraldespand. 
• Spillerne skal overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om godhygiejne og hensigtsmæssig 

adfærd.  
• For personer i særlige risikogrupper anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du i særlig grad overholder de 

generelle hygiejneråd og råd om færden i samfundet. Læs mere her: 
https://www.sst.dk/da/corona/saerlige-risikogrupper   

Bestyrelsen håber ovenstående regler – til trods for diverse restriktioner - kan give fortsat basis for mange 
gode oplevelser på banen.  

Venlig hilsen Bestyrelsen  


