Reviderede Retningslinjer for spil og træning på
Hjortespring Golfklubs baner, gældende fra 6. januar 2021:
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 2 m (gerne mere), med mindre de
tilhører samme husstand.
e. Husk at en fire-bold maksimalt bør bruge tre timer på en runde på
Hjortesprings vinterbane.
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 lukkede for ophold, bortset fra administrationslokaler herunder
sekretariatet. Der er håndsprit ved indgangene. Toiletterne kan benyttes, men
husk obligatorisk krav om brug af mundbind i klubhusene.
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 2 meters afstand – gerne meget mere.
Der er krav om brug af mundbind i alle indendørs rum med offentlig adgang.
Dette gælder også bagrummene.
6. Driving Rangen er åben og er inddelt i to zoner. Skift mellem zoner må ikke finde
sted. Vær opmærksom på, at der højst må være fem spillere i én zone. Husk 2 m
afstand mellem spillerne og følg anvisningerne på stedet.
7. Indspilsområdet på Hjortespring er åbent. Husk at benytte egne bolde. Max 5
spillere på samme tid.
8. Det indendørs træningscenter inkl. Simulatorgolf er lukket og må ikke benyttes.
Landsholdspillere har dog adgang.

Særlige retningslinjer i forbindelse med turnerings- og
aktivitetsafvikling:
Der bør ikke afvikles aktiviteter, hvor der er risiko for at forsamlingsloftet brydes. Der kan
ikke arrangeres turneringer med gunstart og ej heller turneringer med løbende start i
traditionel forstand.
Det er fortsat en mulighed, at registrere spillede runder til en løbende turnering/rangliste.
Der kan trænes i grupper af maksimalt 5 personer inkl. træner. Hvis flere grupper træner
samtidigt, skal der sikres tydelig afstand mellem grupperne.

