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  VIGTIG INFORMATION I FORHOLD TIL KLUBBEN OG COVID-19 VIRUS 

OBS! Vigtig information  
Vi åbner banerne for spil fra på fredag den 3. april  

 
MEN … det bliver med meget skrappe regler, der SKAL følges fuldt ud, 
ellers lukkes der igen.  
Læs derfor nedenstående grundigt, og er der spørgsmål, så spørg før, 
du går videre med dit spil. 
 

   
I dag tirsdag den 31. marts er det besluttet at følge de opdaterede anbefalinger fra DGU. Derfor er det be-
sluttet at åbne banerne for spil under meget restriktive betingelser.  

 
Først og fremmest er det vigtigt, at du selv vurderer, om du bør spille. Er du det mindste i tvivl, SKAL du blive 
hjemme, ikke mindst hvis du i forvejen har nedsat immunforsvar eller er syg, også selv om det kun er forkø-
lelse eller lignende. Du har et ansvar, ikke bare for dig selv men også over for andre spillere.  

 
Banerne er kun åbne for medlemmer af Frederikssund Golfklub. Det vil sige, at ingen gæster skal med rundt. 
Det bør være med familie/samboende eller en fast spillemakker, man spiller med og ikke skiftende spillere.  
Vi er glade for denne mulighed for igen at kunne byde jer velkommen til en golfrunde.  

 
På næste side har vi skrevet de regler, der er for spil. Det forventes, at du har sat dig grundigt ind i dem, in-
den du booker en tid. Såfremt du overtræder de skrevne regler, så mister du rettighederne til at booke og 
spille i 2 uger, og det sker ved første overskridelse.  

 
Vi skal beklage den restriktive tone, men vi skal fortsat tage smitterisikoen yderst alvorligt, så hjælp os med 
at overholde retningslinjerne.  

 
DU KAN KUN SPILLE EN RUNDE, HVIS DU HAR BOOKET EN TID. 
Du kan kun booke tider online via golfbox eller golfbox app. Tiderne skal ikke bekræftes.  
   
Frederikssund  
På bestyrelsens vegne.  
   
Med venlig hilsen  
Michael Tøgersen  
Formand  
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  FORHOLDSREGLER FOR SPIL PÅ BANEN 

Spil på banen tillades med følgende restriktioner:  

   
Spil på banen i FGK  

• Klubhus, toiletfaciliteter og træningsområder vil fortsat være lukket.  
Der er således lukket på drivingrange.  

• Spil foregår enkeltvis eller i to-bolde. Afstand på 10 minutter mellem bolde.  

• Såfremt man er ved af indhente den forangående bold, sættes farten ned eller der ventes.  
Der må ikke lukkes igennem.  

• Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker.  

• Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid, og spillerne skal forlade klubbens 
område umiddelbart efter afsluttet spil.  

• Hulkopperne hæves over jorden, så bolden ikke skal samles op af hullet.  

• Flag og flagstang forbliver i hullet, men må ikke berøres.  

• Banemateriel er fjernet (f.eks. river, boldvaskere og trolleys).  

• Vandhaner på banen er lukket.  

• Affaldsspande og lignende er tildækket og må ikke bruges. Affald tages med hjem.  

• Det er kun klubbens egne medlemmer, som har adgang til banerne.  
   

Spillernes adfærd på banen iagttages og om nødvendigt lukkes banen, hvis anbefalinger til sikkert spil ikke 
bliver overholdt.  Spillere der overtræder retningslinjerne skal forventes karantæne.  
   
 

Andre praktiske anbefalinger  

• Klubhus og indendørs faciliteter holdes lukket. Højest én person i bag rum ad gangen.  

• Alle træningsfaciliteter holdes lukket.  

• Alle toiletfaciliteter holdes lukket, og vaskepladser afspærres.  

• Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet og på banen er ikke tilladt.  

• Kun elektronisk booking og uden bekræftelse. 

 

Krav 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.  

• Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid, og spillerne kører hjem umiddelbart efter at 
runden er færdigspillet.  

• Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere  

• Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der må ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, bør 
spillerne samle bolden op og følge op, så de er i tempo med de andre bolde.  

• Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at gi-
ve hånd eller kramme før og efter runden.  

• Fagstang og flag må ikke berøres.  

• Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning  


