Regler som skal overholdes, for at benytte træningsanlæg og Golfbane i Løgstør Golfklub fra
21.4.2021 og indtil videre.
Bestyrelsen har besluttet at tilpasse sig anbefalinger, som er udsendt fra DGU, det kræver dog stor selvjustits, og spil på banen
og benyttelse af træningsanlæg er på egen ansvar.
Vi forventer stor selvdisciplin, og forventer du kun møder op, når du er helt rask og ikke har symptomer af Corona af nogen art.
Vi opfordrer til at man selv medbringer en lille håndsprit, og afsprit jævnlig hænderne, når man har rørt flagstang, river,
skraldespande og boldvasker.

Anbefalinger til spil på banen
1. Hold minimum 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre golfspillere.
2. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter på banen.
3. Medbring selv en håndsprit, som kan benyttes i forbindelse med berøring af boldvasker og river m.m.

Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter
1. Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre golfspillere.
2. Der må max samles 50 personer for et givet område. Udslagsbane, Short Game Bane eller andre faciliteter, som påvirker det
samlede antal personer, der forsamles i området.
3. Der skal være minimum to meter mellem hvert område.
4. Medbring selv en håndsprit, som kan benyttes i forbindelse med træningsbolde, spande, opsamler og andre potentielle
smittekilder omkring træningsfaciliteterne.

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 10 personer i klublokale herunder forrum m/indtjekning. Øvrige klublokale er lukket af og må ikke benyttes.
Der skal bæres mundbind, hvis ikke man sidder ned.
2. Bagrum og toiletter kan benyttes. Vær opmærksom på forsamlingsforbuddet på max 10 personer. Der skal bæres mundbind, hvis
ikke man sidder ned.
3. Vedr. mødeaktiviteter skal alle deltagere kunne sidde med minimum én meters afstand. Husk at vaske hænder eller brug
håndsprit, inden du går ind i mødelokalet. Man må max. mødes 10 personer.
4. Der er håndsprit ved indgangen til klubhuset og til toilet.
1. Det er tilladt at nye drikkevarer købt i klubben, på klubbens udearealer og terrasser. Afstand på min. 1 meter mellem gæster.
2. Gæster skal bære mundbind indendørs. Kravet om mundbind gælder tillige for ansatte, der har kontakt med gæster. Børn under
12 år er undtaget for brugen af mundbind.
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3. Der kan p.t. ikke arrangeres fællesspisning i forbindelse med turneringer/arrangementer for mere end 10 personer indendørs og
50 personer udendørs.
4. Kontorhold sørger dagligt for rengøring af fælles berøringspunkter i indtjekning / forkontor.

Andre praktiske anbefalinger
1. Se DGU's anbefalinger til reducering af smitterisikoen som greenkeeper her

Anbefalinger til den enkelte golfspiller
1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
2. Hold minimum 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.
5. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger. Læs mere
her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko

Bestyrelsen.
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