
Brønderslev den 18. maj 2020. 

Corona - restriktioner og anbefalinger. 

I Brønderslev Golfklub bestræber vi os på at agere så fornuftigt og ansvarsfuldt 

som muligt i forhold til håndtering af Coronavirus. 

Vi respekterer alle anbefalinger fra regering og myndigheder. Vi holder os 

opdateret med anbefalinger fra Dansk Golf Union og implementerer disse så det 

passer med vores lokale forhold. 

Fra at have været helt lukket ned i slutningen af marts, har vi startet en gradvis 

genåbning mod ”det normale”, men der er dog stadig enkelte ting der ikke er 

som det plejer. 

For at medlemmer og gæster i klubben kan holde sig opdateret på afvigelser i 

forhold til ”det normale”, har vi samlet gældende restriktioner og anbefalinger 

her, under nedenstående punkter (følg link til de enkelte afsnit). Indholdet vil 

blive opdateret løbende, samtidigt med at medlemmer modtager informationer 

om ændringer via e-mail. 

• Tidsbestilling 

• Klubhus 

• Café 

• Træningsfaciliteter 

• Spil på banen 

• Klubaktiviteter – (klubber i klubben, turneringer, o.l.) 

• Handicapregulering 

• Midlertidige lokalregler 

 For al aktivitet og ophold i klubben gælder overordnet følgende: 

• Respekter samlingsforbuddet på max 10 personer alle steder i klubben. 

• Hold afstand og vis hensyn til hinanden. 

• Mød tidligst op i klubben 10 minutter før starttid/træning. 

• Forlad klubben umiddelbart efter spil/træning.  

• Klubbens område må ikke benyttes til sociale samlinger. 

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

Eventuelle spørgsmål og kommentarer til Coronarestriktioner, kan disse rettes 

til Ulla Gade på 98 82 32 81 eller mail ulla@broenderslevgolfklub.dk. 

-- o -- 
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Tidsbestilling: 

Gælder ikke Pay & Play Spar V/hvid sløjfe.  

Her går man, som tidligere, blot ud, når det er ledigt. 

Der kan indtil videre kun bestilles starttider 8 dage frem og tidligste starttid er 

kl. 7:30. Dette af hensyn til, at vi gerne hurtigt vil kunne justere i forhold til 

ændrede anbefalinger og retningslinjer ift. Covid19. 

Når vi igen har ”normale” tilstande, vender vi tilbage til at man kan bestille 14 

dage frem med tidligste starttid kl. 7:00. 

• Der må kun startes på 1. hul.  

• Alle spillere skal være registreret på en starttid, for at kunne spille. 

Det betyder også at det er de spillere som står på starttiden, der møder 

op til starttiden.  

• Det er IKKE tilladt at starte på en flettetid. 

• Starttider skal ikke bekræftes. 

• Ved fletning skal flettetider overholdes. 

• Har du reserveret en tid, men ikke kommer til at bruge den alligevel, så 

husk at slette den, så andre har mulighed for at bruge den.  

Klubhus: 

• Der er ikke generel adgang til klubhuset for medlemmer. 

Scorekort kan dog afhentes ved indgangen. 

• Gæstespillere skal bekræfte tid og betale ved ProBox stander som 

normalt. Der må kun være 2 gæstespillere i klubhus ad gangen. 

Øvrige dele af klubhuset afspærres. 

• Bænke og stole omkring klubhuset ikke må benyttes, medmindre de 

benyttes i forbindelse med køb i caféen 

• De to ”udvendige” toiletter ved klubhuset er åbne 

Der er håndsprit på toiletterne og der foretages hyppigere rengøring. 

Café: 

• Borde og stole skal benyttes som de er opstillet og må ikke flyttes. 

• Der må maksimum være 100 gæster i caféen. 

• Hold den angivne afstand i køen ved betjening.  

(Markeringer på gulv) 

• Der forefindes sprit flere steder i caféen, og vi henstiller til at det 

anvendes til afspritning af borde og stole efter endt brug. 

  



Spil på banen: 

• Hold sundhedsmyndighedernes anbefalede afstand til golfklubbens 

ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.  

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

• Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. 
• Der må lukkes igennem, men dog kun hvis der er et hul frit foran. Bliver 

der lukket igennem, skal det ske på fairway, hvor der holdes behørig 
afstand til hinanden og det skal gøres ”glidende”. 

Dvs. – spil med op sammen med bolden I lukker igennem, men lad dem 

gøre sig færdig omkring green, inden I gør det. 

Træningsfaciliteter: 

• Store øvegreen må anvendes til træning og opvarmning.  
Max 10 personer ad gangen. Husk at der skal bruges egne bolde. 

• Lille øvegreen må anvendes til træning og opvarmning.  
Max 10 personer ad gangen. Husk at der skal bruges egne bolde 

• Indspilsområdet må anvendes til træning og opvarmning.  
Max 10 personer ad gangen. Husk at der skal bruges egne bolde 

• Driving range må anvendes til træning og opvarmning.  
Området er inddelt i 4 zoner. Måtterne udendørs er opdelt i zone 1 og 2, 

overdækningen er zone 3 og udslagsstedet fra græs (langs indkørslen) er 

zone 4. 

Regler på Driving range: 

• Der må aldrig være mere end 10 personer pr. zone på driving range. 
• Hold afstand til andre. 

• I shoppens åbningstid vil der være sprit ved automaten. Uden for 

åbningstid bedes du selv medbringe. 

For en god ordens skyld skal det nævnes, at de sædvanlige ordensregler stadig 

gælder: 

• Der må ikke samles bolde ind. Boldautomaten skal benyttes. 

• Træningsbolde må ikke forlade Driving range. 
• Gæster skal købe poletter i Proshoppen. Det er ikke tilladt at bruge et 

medlems chip. 

• Spande sættes retur efter brug 

Vigtigt:  
Lad venligst være med at stå og ”snakke” sammen ved trænings-faciliteterne. 

Respekter forsamlingsforbuddet på max. 10 personer. 



Klubaktiviteter: 

Der mulighed for afvikling af klubber i klubben og turnerings aktiviteter. 

Bestyrelse/formandskab i de enkelte klubber i klubben er ansvarlige for at 

eventuel aktivitet arrangeres så det overholder myndighedernes anbefalinger 

vedr. hygiejne og ikke medfører forsamlinger på mere end 10 personer. 

Turneringsudvalget har ikke fundet det muligt pt. at kunne afvikle de almindelige 

turneringer. Jyske Bank Sommerhulspil vil dog starte op, da denne turnering 

starter med indledende matcher, hvor tidspunkt for matchen aftales mellem to 

par. Yderligere orientering om Jyske Bank Sommerhulspil, udsendes snarest. 

Handicapregulering: 

Der kan spilles handicaptællende runder og hole-in-one anerkendes, selvom der 

er ”skum” i hullerne. Flaget må stadig ikke berøres. 

Der er indført en midlertidig lokalregel vedrørende boldens leje i urevne bunkers, 

som giver mulighed for lempelse også for handicaptællende runder. Se reglen 

her. 

For øjeblikket modtager vi ikke fysiske scorekort til handicapregulering. 

Man kan i stedet i Golfbox eller Golfbox App selv indberette scores, som 

efterfølgende skal godkendes af markøren. 

-- o -- 

  



Midlertidige lokalregler: 

Midlertidig lokalregel - lempelse i urevne bunkere: 

(gældende til og med den 20. maj 2020) 

Områder i bunkere, hvor sandet ikke er revet/udglattet, behandles som areal 

under reparation. Gene eksisterer ikke, hvis forholdet kun er til gene for 

spillerens stance.  

Lempelse efter Regel 16.1c: 

• Spille bolden som den ligger. 
• Droppe i bunker inden for en køllelængde fra nærmeste punkt for fuld 

lempelse 

• Lempelse på flaglinjen uden for bunker – med 1 strafslag. 

HUSK-ovenstående regel gælder IKKE hvis det kun er spillerens stance der er 

generet. 

Midlertidig lokalregel om spil med lejeforbedring: 

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til 

fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at 
placere den oprindelige bold eller en anden bold og spille den fra 

dette lempelsesområde: 

• Referencepunkt: Boldens oprindelige sted. 

• Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: 1 køllelængde 
fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:  

o Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet: 
o Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og 

o Skal være i det generelle område. 

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere 

bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b 

(2) og 14.2e. 

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel 

straf efter Regel 14.7a.” 

 


