Nyhedsinformation fra Løgstør Golfklub - Maj 2020

Hermed seneste nyt fra Løgstør Golfklub.
Vi håber du har lyst til at læse nyhedsbrevet. Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fra
Løgstør Golfklub, har du mulighed for at afmelde det nederst i nyhedsbrevet.
Det håber vi selvfølgelig ikke at du gør, idet vi ønsker at du kan videregive nyttige oplysninger til
vores mange gæster.

Nye retningslinjer covid 19

Vi har nu fået åbnet klubhuset, men der er stadig mange restriktioner.
Fra og med tirsdag den 26.5.2020, bliver der normale forhold på banen, idet Flag igen må tages op
hvis man ønsker det, ligesom der kommer river i Bunker og Vand i boldvasker. Det betyder også at
alle herefter skal huske at rive efter sig i Bunker.
Det anbefales at spiller selv medbringer i fl. Håndsprit i lommestørrelse.
Indtil 26.5.2020 vil der ikke være river i bunker, hvorfor du indtil 26.5.2020, må benytte
dropperegler hvis bolden ligge i et område som ikke er revet i bunker.
Du kan se banestatus samt såvel klubbens som DGU`s restriktioner her
Du kan se klubbens lokalregler på hjemmesiden, herunder den midlertidige regel, omkring drop i
bunker her, vær opmærksom på, at reglen bortfalder 26.5.2020. Du kan se lokalregler her

Forsamlingsforbud for grupper over 10 personer
Forbuddet mod at forsamles mere en 10 personer er fortsat gældende. Derfor er der i klubben
indført områder, hvor max. 10 personer må samles på tiden.
Forrum i klubhuset (der hvor du tjekker ind), Parkeringsplads. Udslagsbane. Puttebane.
Shortgame bane. Hvert hul på banen. Starterhus. Toiletter. Back rum.
På terrasse ud mod puttegreen, er der gjort plads til 2 grupper af 10 personer, på terrasse ud mod
gården, er der gjort plads til 2 grupper af 10 personer. I klubhuset er borde placeret efter regler for
restaurant, så der er min. 1 m. mellem hver person. Der må ikke rykkes om på borde og ikke flyttes
flere stor frem til bordet.

Husk at efterlade din stol stående på alle 4 ben
For at lette arbejdet for rengøringspersonalet/kontorholdet, er der indført en regel om, at når stol
står på 2 ben og hælder ind mod bordet, er den rengjort. Står den på alle 4 ben, har den været
benyttet og er ikke rengjort. Så når du går fra bord og stol i klubhuset, så lader du stolen forblive
stående på 4 ben.

Tak for hjælpen.

Golfbiler

Det er på eget ansvar at benytte Golfbiler her under Covid 19.
Der står håndsprit på brun kasse ved siden af skraldespand, hvor Golfbiler ne er parkeret. Du må
selv sikre dig at Golfbiler er rengjort og af sprittet inden du benytter den.

Spiller du slagspil eller stableford skal bolden spilles i hul

Der har en periode været en del forvirring i Golfklubben, hvor nogle personer har haft opfattelse
af, at bolden er/var i hul, når der rammer Flagstang. Det er der ingen regel som tillader i
Golfreglerne. Bolden er først tællende når den er spillet i hul, hvis runden skal være handicap
tællende. Klubber i klubben kan naturligvis lave de regler de ønsker, men der kan ikke ske
regulering hvis der spilles med regler, som ikke er godkendt af DGU.
Så ønskes regulering skal bolden spilles i hul.

Golfskole

Vi starter nyt hold på Golfskole mandag den 8. juni 2020 kl. 17.00 og kl. 19.00
Så kender du nogle, så giv dem en besked om vi nu startet nyt hold.
Du kan læse mere om Golfskole som samtidig er et 3 mdr. prøvemedlemsskab til Golfklubben, på
klubbens hjemmeside eller følge dette link.: Golfskole 2020
Vores Golfskole, som startede i april, har haft 18 deltagere, flere er allerede spillet fri.
Vi håber i alle tage godt imod de nye spillere, og hjælper dem til rette, hvis de står og mangler råd.
Tag dem endelig med ud og spille, da det som ny altid er svært at få spurgt om man må spille med.

Juniorafdelingen

Vores dygtige trænere og hjælpere i Juniorafdelingen, er igen i år kommet godt fra start. Der er
stor aktivitet og der har de seneste mandage været tæt på 20 unge til golftræning. Også her kan
der være behov for at hjælpe dem til rette i klubben.
Vil du vide mere om Juniorafdelingen, så følg linket.: Junior i Løgstør Golfklub

Husk tilmelding til Bager Groos Match
Matchen afvikles 2. pinsedag med løbende start fra kl. 9.00 – tilmeld dig på Golfbox, opslag i
klubhuset, eller tilmeld dig her.
Den kan se den samlede match kalender på hjemmeside eller på dette link.: Aktivitetsprogram og
Matchbetingelser.

Jutlander Bank Match
Matchen blev afviklet med 63 deltagere og de som var i præmierækken, har fået tilsendt gavekort,
som kan indløse i Jutlander Bank i Løgstør.

Kalkehold
Benny Christensen søger hjælpere, til at få kalket klubbens bygninger – Så kan du afse 1 – 2 dage,
så vil Benny gerne høre fra dig på tlf. 30353022 eller du kan kontakte Per Olsen på 24696462.

Frivillige hjælpere søges
Vi kan altid bruge hjælpere i klubben, så har du et par timer til overs og gerne vil hjælpe i klubben,
så kontakte Per Olsen på 24696462, så aftaler vi hvad du ønsker at arbejde med og hvornår og
hvor meget du ønsker at deltage.

Husk at bekræfte din tid på medlemsterminalen eller på
Golfbox app
Det er meget vigtigt at du både booker og altid bekræfter din tid når du spiller på banen.
Derved får vi som ledelse bedre overblik over, hvor mange runder der spilles og samtidig er det
væsentlig lettere for vores greenkeepere at planlægge deres arbejde, når de har et overblik over
hvor der er spillere på banen.
Sidste men ikke mindst, ser det også godt ud, når greenfee spillere vil booke tid, at de kan se det
er en bane som bliver benyttet.
Er du i tvivl om hvordan du bekræfter din tid, så få hjælp af kontorholdet, eller kontakt en fra

bestyrelsen, så hjælper vi dig gerne.

Pas godt på hinanden

Husk at følge klubbens og sundhedsmyndighedernes retningslinjer her under Covid 19
pandemien.

Facebook
Husk at du også kan følge Løgstør Golfklub på Facebook, du finder os på siden:
Løgstør Golfklub - Alle er velkommen
Her bliver der løbende opslået billeder, aktiviteter og begivenheder fra golfklubben
Det er vigtigt at du deler opslagene med dine venner, så vi når rigtig langt omkring med promovering af
vores fantastiske golfklub.

