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  VIGTIG INFORMATION  

Kære medlemmer 

ÅBNING FOR 4-BOLDE OG GREENFEE SPILLERE 

Senest fra fredag den 17. april åbner vi, i henhold til DGUs anbefalinger, for spil i 4-bolde 
og for greenfeespillere. 

Der åbnes ligeledes for drivingrange og for buggyudlejning, men kun ved køb af årskort, 
da vi ikke kan udlevere nøgler separat (læs mere på side 2). 

 

HUSK! 

Der skal være booket tid i Golfbox 

Der må kun spilles fra hul 1, og der må ikke springes huller over. 

Der må/skal lukkes igennem, hvis bagfra kommende bold spiller hurtigere, men der skal  
   holdes afstand, når der lukkes igennem. 

Brug af buggy (leje) og bolde på drivingrange er på eget ansvar, da vi ikke kan garantere,  
   at de er rene (fri for vira) 

 

TRÆNING OG VARER FRA PROSHOP 

Hvis du ønsker at få træning, kan du sende en mail til fgk@danskgolfakademi.dk og bede 
dem ringe dig op for en tid, lige så hvis du ønsker at købe varer i proshoppen. 

 

SCOREKORT 

Da du ikke kan få udleveret scorekort, anbefaler vi, at du downloader en applikation til din 
telefon, hvor du kan føre din score på, eller selv printer et scorekort hjemme fra. Der ligger 
et blankt scorekort på hjemmesiden (nyheder / Scorekort). 

En af dem, der fungerer godt og som samtidig har en baneguide, er GLFR, som er helt gra-
tis at bruge. 

Baneguide og afstande med GPS. 
Med et enkelt tryk kan du få afstanden til hvilket som helst sted på banen, så du aldrig er i 
tvivl om, hvor langt der er ind til green, over vandet eller ud af roughen. 
Vejledning til hvordan GLFR fungerer her: http://www.glfr.com/for-spillere/?lang=da 
Download GLFR her www.glfr.com/download 

http://www.glfr.com/for-spillere/?lang=da
http://www.glfr.com/download
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Leje af BUGGY 

Man kan kun leje en buggy, hvis man har årskort, der udlejes ikke buggy til enkeltrunder. 
Klubben har ikke mulighed for at afspridte vores buggy. Det er derfor på eget ansvar du an-
vender en buggy.  
Hvis du har årskort får du udleveret en nøgle, og kan tage en buggy i det omfang der en ledig 
buggy i garagen. Der kan ikke reserveres en buggy.  

 

Brug af drivingrange 

Der skal være en fri udslagsmåtte mellem hver spiller på drivingrangen, og der må max. være 
10 personer ad gangen. 
Brug af drivingrangebolde er på eget ansvar, da vi ikke kan garantere at boldene er smitte-
fri. 

 

Spil på banen (KRAV) 

• Klubhus og toiletfaciliteter vil fortsat være lukket. 

• Såfremt man er ved at indhente den forangående bold, må man ikke gå frem til denne, 
med mindre der klart angives, at der lukkes igennem, og ved gennemlukning skal der 
holdes god afstand til den anden bold. 

• Ankomst til banen tidligst 10 minutter før spil og eller træning. 

• Klubområdet skal forlades umiddelbart efter spil. 

• Flagstang og flag må ikke berøres. 

• Banemateriel er fjernet (river, boldvaskere), og skrældespande må ikke anvendes, i ste-
det tages affaldet med hjem. 

• Vandhaner på banen er lukket. 

 

Spil på banen (ANBEFALINGER) 

• Er du syg eller har symptomer på sygdom, så bliv hjemme. 

• Hold minimum 2 meters afstand til medspillere og andre du møder. 

• Undgå fysisk kontakt med andre golspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad 
være med at give hånd/kramme før, under og efter runden. 

• Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger i forhold til at minimere smitte-
spredning. 


