Restriktioner for spil på 18 hullers bane og par 3 bane i SKOVBO GOLFKLUB
Husk fra nu af skal flexmedlemmer betale greenfee.
DGU har ændret sine anbefalinger om spil på golfbaner den 14. april 2020. Bestyrelsen har
besluttet at følge Unionens retningslinier. Følgende restriktioner skal overholdes:
1. Privat spil kan foregå i op til 4-bolde. Golfbox er åben – der er 10 min. mellem hver bold. Det
anbefales, at spillerne er fra samme husstand eller faste makkere i samme bold. Mød tidligst op 10
min. før starttid, omklædt og forlad golfbanen efter runden. Der kan bookes 3 tider per uge. HUSK
– at du kan ikke tilfældigt booke dig på en to-bold, hvis du ikke har en aftale i forvejen! Tiderne
skal ikke bekræftes i golfbox. MEN du skal huske at afbestille din tid, hvis du ikke bruger den. Der
står mange i kø for at få lov til at spille.
2. Bagrum er åben fra 05.30 til ca. kl. 20 Én person ad gangen i bagrummet. Buggy og trolly
udlejes/udlånes pt. ikke. Ophold i greenkeepergården frabedes.
3. Rør ikke ved flagstængerne – som forsøg fjernes de nedsatte spærringer delvist. Saml bolden op
fx med ”handskehånden”. Midlertidig regel: Flagstængerne SKAL blive i hullet!
4. Banemateriel er fjernet (river, boldvasker, skraldespande m.v.) Bunkers er ikke waste area
mere. Spillerne glatter selv sandet ud med fødder eller køller efter slag.
5. Der må nu lukkes igennem. Sørg for at holde afstand når dette sker. Forbud mod at bruge tid på
at fiske gamle bolde op. 3-4 bolde skal samle bolden op, når de har nået max antal slag på hullet.
Hold 2 meter til andre, er I kommet for langt bagud, så saml boldene op og fortsæt i tempoet i
forhold til forangående spillere.

Par 3 banen. Vær meget opmærksom på afstanden mellem boldene – husk, det er begyndere.

Ændringer i forhold til tidligere informationer:
1. Toiletter: Vi vil åbne bagdøren til klubhuset, men KUN til toiletterne i omklædningsrummene for
dame- og herre. Toiletterne rengøres to gange daglig. Resten af klubhuset er stadigvæk lukket og
det skal respekteres. Banetoilettet vil også blive åbnet – det rengøres 1 gang dagligt. PAS PÅ det er
her smittefaren kan være.
2. Greenfeespillere. Vi åbner for disse gæster fredag. Bekræftelse af tid skal ske hjemmefra – kan
gøres 3 timer før udspil). Betal via mobil pay nr. 90408 eller via Jyske Bank reg.nr. 5035 konto
1010728. Oplys: spildato og dit medlemsnr. Tjek din pris hjemmefra! Denne info sættes også på
facebook. Sekretariatet er fortsat lukket.
3. Flexmedlemmer skal fremover betale i lighed med greenfeespillere og de skal bekræfte deres
tid i golfbox appen

EDS spil.
Overholder spillerne de nye regler med ”bunkers” kan man indberette EDS scoren. Scorekortet
kan ikke afleveres fysisk, men kan indtastes fx. via internet og markøren godkender efterfølgende.
Fra fredag den 17. april 2020:
Drivingrange, indspilsområdet og puttinggreen åbnes, men kun for spillere som aktuel har en
starttid på banen – evt. spil på par 3 bane. Vi fjerner en del af måtterne ved driving range,
således at der er god plads mellem spillerne. Der må max. være 5 spillere på puttinggreen.
Vær opmærksom på, at der ikke opstår kø ved træningsområderne. Benyt træningsområdet
umiddelbart før dit spil.
Fritspilsklubber: Vi afventer lige nu tilbagesvar fra nogle af klubberne. Men vi skal nok give Jer
besked om starten på disse aftaler, når vi er enige om det.
Klub-i- klubberne og turneringer iøvrigt: Der er fortsat lukket for disse aktiviteter. Hold øje med
vore informationer, når det er muligt at åbne igen.
Begynderklubben og Sportsudvalget: Vi vender tilbage med information om, hvornår det er
muligt at oprette træningssamlinger m.v. med træner Søren Telling.
Cafeen. Simona har fortsat åben for take away, som tidligere oplyst. Tlf. 40230138. Vi prøver for
at støtte Simona i denne svære tid at lave svenske tilstande, forstået på den måde, at man
holder 10 minutters pause efter de første 9, hvor man så kan handle take away. Vi sætter et skilt
op på 9. tee med telefonnummer så kan man bestille så det er klart når man turner. Hvis man
ikke skal handle så hold alligevel 5-10 minutters pause inden bakken til 10. tee bestiges.
Det har været dejligt at se, at de hidtidige retningslinier har været fulgt til punkt og prikke – det er
vi i bestyrelsen meget glade for. Men nu kan en runde jo ikke mere klares på 3 – 3½ time, så husk
at følge trop. Så håber vi alle på, at der snart bliver normale tilstande igen.
HUSK at følge sundhedsstyrelsens regler overalt på banen. Rigtig god tur til alle.
Bestyrelsen.

