Opdaterede anbefalinger fra DGU om brug og færdsel i golfklubben pr. 21. april 2021
Der er indført en række ændringer i restriktioner som er gældende fra den 21. april 2021.
De nationale tiltag lempes med nedenstående pr. 21. april:
Forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer indendørs og 50 personer udendørs.
Der åbnes for udendørsservering uden coronapas og arealkrav.
Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter.
Udfasning af forsamlingsforbudet

Anbefalinger til spil på banen.
1. Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.
2. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter på banen.
Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben
1. Da golfbanen er et stort areal, kan der afvikles turneringer (med både løbende start og gunstart) med mere
end 50 deltagere, såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 50 personer på et afgrænset geografisk
område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring klubhuset og parkeringsplads.
Anbefalinger vedr. klubhuset
1. Der må max. være to personer i gangarealet ved terminalen.
2. Bagrum og toiletter kan benyttes af alle.
3. Alle skal ved færden i klubhuset bruge mundbind. Undtaget er børn under 12 år og administrativt personale,
der ikke har kundekontakt.
4. Benyt håndsprit ved indgangen til klubhuset samt de opstillede håndsprit dispensere.
5. Overhold god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
6. Se antal personer der må være til stede i klublokalet i tabellen ovenfor.
Andre praktiske anbefalinger
1. Ved udlejning af buggies/trolleys skal der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.
2. Såfremt der benyttes låneudstyr, skal der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.
Anbefalinger til den enkelte golfspiller
1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
2. Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre golfspillere.
3. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere.
4. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.

De ovenstående anbefalinger for benyttelse af golfklubbens faciliteter, har til formål at begrænse
smittespredning og skal samtidig gøre det trygt for den enkelte.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

