Reviderede Retningslinjer for spil og træning på
Hjortespring Golfklubs baner, gældende fra 26. oktober
2020: (ændringer ifht til tidligere er angivet med rødt)
1. Spil sker på eget ansvar. Kun spillere der føler sig raske kan spille. Spillere
med hoste, feber, forkølelse, vejrtrækningsproblemer el.lign. opfordres til at
blive hjemme.
2. Spil på banerne kan ind til videre ske på følgende vilkår:
a. Afvikling af turneringer er tilladt, hvis de af bestyrelsen fastsatte
retningslinjer følges.
b. Der kan spilles i sædvanlige fire-bolde med 8/9 minutters interval.
c. Der kan bestilles tider 10 dage frem på begge baner. Det er muligt, at
have fire åbne tider på Hjortespringbanen og otte på Marbækbanen. Der
er én boldrendetid pr. time. Afbestilling af tider senest en time før.
Bekræftelse af tider skal ske senest 15 min før. Brug gerne App’en.
d. Scorekort er til rådighed i starterhuset og ved bekræftelse i ankomsten
(Hjortespring) eller ved klubhuset (Marbæk). Spillere i samme bold skal
holde indbyrdes afstand på mindst 1 m (gerne mere), med mindre de
tilhører samme husstand.
e. Husk at en fire-bold maksimalt bør bruge fire timer på en runde på
Hjortespring. Bemærk også tidsskemaerne på banen.
f. Spillere fra samme husstand eller tilsvarende, der er særligt bekymret for
corona virus ved at fremmede spillere kan skrive sig på deres to- eller trebold, kan kontakte sekretariatet og få bolden lukket. En lukket bold kan
kun åbnes igen af sekretariatet.
3. Klubhusene er åbne. Der er håndsprit ved indgangene. Der er fra 29. oktober
2020 obligatorisk krav om brug af mundbind i klubhusene, herunder i
mødelokaler og på vej til omklædningsrum. Mundbind kan undlades, når
spillerne sidder i mødelokalet eller er i omklædningsrummet.
4. Toiletterne på banen og drikkevand i forbindelse her med vil være åbnet.
Husk at bruge den opsatte håndsprit uden for bygningerne før og efter brugen af
toiletterne.
5. Bagrum kan benyttes med den allerstørste forsigtighed. Gør plads for ind- og
udgang af bagrummet. Og hold mindst 1 meters afstand – gerne meget mere.
Der er fra 29. oktober krav om brug af mundbind i alle indendørs rum med
offentlig adgang. Dette gælder også bagrummene.
6. Driving Rangen er åben og er pr. 26. oktober 2020 inddelt i to zoner. Skift
mellem zoner må ikke finde sted. Vær opmærksom på, at der højst må være ti
spillere i én zone. Såfremt zonen er optaget af spillere under 21 år, gælder
maxkravet på ti spillere inkl. træner dog ikke. Husk 1 m afstand mellem spillerne
og følg anvisningerne på stedet.
7. Puttinggreens på Hjortespring og Marbæk er åbne. Puttinggreenen på
Hjortespring er inddelt i to zoner. Vær opmærksom på, at der højst må

være ti spillere i én zone. Såfremt zonen er optaget af spillere under 21 år,
gælder maxkravet på ti spillere inkl. træner dog ikke.
8. Indspilsområdet på Hjortespring er åbent. Husk at benytte egne bolde.

Max ti spillere på samme tid.

Særlige retningslinjer i forbindelse med turnerings- og aktivitetsafvikling:


Husk at respektere forsamlingsforbuddet, pt. max 10 personer.



Indtjekning, betaling, fælles informationer og resultatformidling kan foregå online.



Registrering af scores bør foregå online, så fysiske scorekort ikke cirkulerer mellem
spiller, markør og turneringsledelsen.



Turneringsledelsen skal i turneringsbetingelserne definere, hvorledes resultater kan
indberettes så fysiske scorekort undgås. Det kunne fx være:
a. Bruge GolfBox’ Spiller-scoreindtastning
b. SMS’e sit resultat til turneringsledelsen
c. Tage billede af sit scorekort (som spiller selv har ført og markør mundtligt
godkendt) og sende til turneringsledelsen
d. Andre kreative løsninger



Turneringer kan afvikles med gunstart (junior turneringer med max 50 deltagere)
eller med løbende start så forsamlingsforbuddet respekteres.

