Regler som skal overholdes, for at benytte træningsanlæg og Golfbane i Løgstør Golfklub fra
6.11.2020 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.
Der skal benyttes mundbind, når du går ind i klubhuset eller i bagrum.
Der må max. opholde sig 10 personer i hver af følgende områder i Golfklubben. Dvs. Bagrum, parkeringsplads, gårdsplads,
forkontor og toiletter (Fra og med 6.11.2020 lukkes der til øvrige dele af klublokalerne).
Vi anbefaler du selv medbringer i fl. Sprit, som du kan benytte når og hvis du har rørt flagstang, river, boldspande og
træningsbolde, låg på skraldespande, dørhåndtag m.m.
De nye krav betyder også at matcher kun kan afvikles som løbende start. Det anbefales derfor at de klubber i klubben som står
for matcher torsdag, lørdag og søndag, laver en match, som ligges op på Golfbox under Klubmatch. Der er her i vinterhalvåret
adgang for alle, det betyder man går på Golfbox og tilmelde sig inden dagen i forvejen kl. 17.00 – hvorefter klubben som står for
afvikling af match, så efterfølgende udsender en startliste.
De som deltager i matchen, møder så ind max. 10 min. før, de ønsker at starte opvarmning (udslag på udslagsbane) og ønsker
du at få udleveret scorekort, møder du op i klubhuset 10 min. før start. Det anbefales dog at man benytter Golfbox app, til at
føre scorekort, hvorfor den som opsætter matchen, udsender kode til indsendelse af score, så de bliver lagt direkte ind i
matchen.
Det anbefales at man anmoder de som deltager i match, at de indbetaler match fee på mobil pay. Mobil pay nr. og match fee vil
fremgå af matchbetingelserne.
Det vil ligeledes fremgå af matchbetingelserne, hvordan og hvornår man kan få udleveret evt. præmier, samt hvordan man
offentliggør resultat for dagen.
Går du en privat runde, anbefales det du booker tid på Golfbox og bekræfter tiden på Golfbox app, samt benytter Golfbox app til
at føre scorekort.
Håber vi trods restriktioner fortsat kan få lejlighed til at spille nogle fine runder på Golfbanen.
Pas godt på dig selv.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Anbefalinger til spil på banen
1. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere.
2. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter på banen.

Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter
1. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.
2. Der må max. være 10 personer, på hver af følgende lokaliteter.: Parkeringspladsen, Bagrum, Short Game bane, Udslagsbane,
hvert Tee sted, Puttinggreen.
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3. Der kan trænes i grupper af maksimalt 10 personer inkl. træner, deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under
aktiviteten.
4. Trænes der i flere grupper á op til 10 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør
én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde bør det tydeligt markeres hvor grupperne
kan holde til evt. ved brug at snor, spray i græsset mv.
5. Der er opsat håndsprit ved boldkurv og spande, benyt det venligst, så potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne kun
undgås

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben
1. Der kan afvikles turneringer med mere end 10 deltagere, hvis der på intet tidspunkt forsamles mere end 10 personer på et
afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring klubhuset og parkeringsplads.
2. Det betyder også at klubber i klubben, bør oprette turneringer, som deltagerne kan tilmelde sig, så de dagen i forvejen udsendes
startlister.
3. Turneringer bør afvikles med løbende start, så forsamling og ophold i klubben minimeres. Vær opmærksom på, at gunstart kan
øge risikoen for brud på forsamlingsforbuddet, både i forbindelse med ankomst, opvarmning og afslutning af en turnering.

Anbefalinger vedr. klubhuset
1. Terrasse og bagrum mv. kan benyttes. Vær opmærksom på forsamlingsforbuddet på max 10 personer..
2. Klubhuset lukkes ned, der er dog åbent til forkontor for indtjekning, ligesom der er åbent til toiletter. Der skal sikres mindst 4 m²
tilgængeligt gulvareal pr. 1 person.
3. Fra den 29. oktober 2020 indføres krav om brug af mundbind indendørs i klubhus og bagrum.
4. Kravet om mundbind gælder tillige for ansatte, der har kontakt med gæster. Reglerne for mundbind omfatter ikke
udendørsområder, som f.eks. klubhusets terrasse. Børn under 12 år er undtaget for brugen af mundbind. Reglerne om mundbind
er ikke gældende på kontor og Greenkeeperrum, når der ikke er kontakt til medlemmer eller gæster.
5. 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.
6. Der er håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler.
7. Husk at vaske hænder eller brug håndsprit, inden du går ind i klubhus og toilet. – Der står håndsprit ved indgang og ved
indtjekningsskranke.

Anbefalinger til den enkelte golfspiller
1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.
4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
5. Medbring håndsprit og af sprit jævnligt hænderne.
6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.
7. Brug af elektronisk booking og bekræftelse via Golfbox app anbefales.
8. Du kan med fordel fortsat booke hjemmefra og tiderne skal bekræftes - Brug gerne Golfbox app så du begrænser brug af

klubhuset.

Viborgvej 130, DK-9670 Løgstør – Tlf. +45 98 67 92 00
www.logstorgolfklub.dk - E-mail: info@logstorgolfklub.dk

9. Registrering af scores kan eventuelt foregå online, så fysiske scorekort ikke cirkulerer mellem spiller, markør og

turneringsledelsen. – Benyt evt. Golfbox app til registrering – Husk kun en person fra holdet må indsende slutresultat, I kan
fin være flere som benytte Golfbox app samtidig, men aftal hvem der til sidst indsender de endelige score, så I undgår
dobbelt registrering.
10. Vent med at gå frem til teestedet, til det forrige hold har forladt teestedet.
11. Der må spilles i 1 - 4 bolde, men af hensyn til rytme på banen, bedes rykket samme i 4 bolde.
12. ”Vis hensyn” Når en hurtigere bold lukkes igennem.
13. Betaling kan ske med Mobil Pay (45352) eller på Kort via Probox24 – Benyt venligst engangshandsker, som ligger mellem

Probox24 og medlemsterminal.
14. 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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