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Medlemsorientering fra bestyrelsen - Oktober 2020 (2) 
 

 

Brande, d. 25. oktober 2020 

JSK/ej 

 

KÆRE MEDLEMMER!                 

 

Hermed udsendes opdaterede anbefalinger efter genindførelse af forsamlingsforbuddet på mere end 

10 personer. - Overordnet set glæder vi os over, at vi i store træk fortsat kan dyrke vores sport. 

 

DGU skriver følgende: 

»Generelt kan der siges, at der gerne må spilles golf og laves trænings- og turneringsaktiviteter, 

men der må ikke være flere end 10 personer til stede på samme sted samtidigt. 

 

Dog gælder følgende undtagelse for børn og unge: For idræts- og foreningsaktiviteter uden 

overnatning for børn og unge under 21 år er forsamlingsforbuddet på 50 personer - inklusiv 

eventuelt ansvarlige personer over 21 år. 

 

De endelige retningslinjer fra Kulturministeriet og Danmarks Idrætsforbund er ikke udkommet 

endnu. Såfremt der kommer justeringer de kommende dage, skriver vi ud. 

 

DGU’s anbefalinger er gældende fra mandag den 26. oktober. - Dog gælder reglerne for brug af 

mundbind i offentligt tilgængelige lokaler fra torsdag d. 29. oktober«. 

 

DGU’s anbefalinger kan læses her. 

 

 

GÆLDENDE I BRANDE GOLFKLUB: 
 

HUSK, at vi alle er ansvarlige, og at vi skal hjælpe hinanden med at sikre en afstand på 2 meter 

mellem personer fra forskellige husstande. 

 

VIGTIGT! Er du syg, har symptomer eller afventer svar på en COVID-19-test, så bliv hjemme …! 

 

Bag-rum, træningsfaciliteter og klubhus 

Forsamlingsantallet på max. 10 personer gælder for bag-rum og træningsfaciliteter, ved 1. tee og 

ophold på klubhusets gangarealer, i omklædningsrum samt shoppen fra mandag den 26. oktober 

2020. 

 

Særligt vedr. Café 19 

• Forsamlingsantallet gælder også i Café 19, men der må være flere selskaber à max. 10 personer. 

• Der skal være min. 2 meter mellem hvert selskab. 

• Borde og stole i Café 19 er placeret, så vi overholder alle regler og retningslinjer. 

• Der skal bæres mundbind, men må tages af, når man sidder ned. Se mere om mundbind nedenfor. 

 

 

 

 

 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/anbefalinger-til-golfklubberne-26-oktober-2020
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Bekræftelse af booket tid 

Du kan bekræfte din bookede tid elektronisk via GolfBox-app’en, så du kan starte golfrunden uden  

at komme i klubhuset. 

 

OBS! Vi anbefaler, at du møder op kort tid før din starttid. 

Det er en rigtig god idé altid at medbringe mundbind og håndsprit i din golfbag. 

 

Træningsfaciliteter deles op i områder - dette sker mandag den 26. oktober 2020: 

Her skal alle være særligt opmærksomme på forsamlingsantallet på max. 10 personer. 

1. Max. 10 spillere ad gangen på Putting Green - brug egne bolde. 

2. Max. 10 spillere ad gangen på Chipping Green - brug egne bolde. 

3. Driving Range kan benyttes på de udlagte måtter (i alt 10 stk.). 

Brug handsker ved spande-stativer, bolde og andre potentielle smittekilder omkring trænings-

faciliteterne. 

 

Mundbind 

Fra torsdag den 29. oktober 2020 SKAL du bære mundbind, så snart du træder ind i klubhuset. 

Der skal også bæres mundbind i bag-rum fra den 29. oktober 2020. 

 

Klubber i Klubben 

Formændene for hver »Klub i Klubben« vil sikre, at samtlige aktiviteter i klubben overholder alle 

retningslinjer. 

 

Turneringer 

Ift. afvikling af turneringer vil disse afholdes, så vi sikrer, at alle regler og retningslinjer overholdes. 

Hvordan dette sker, vil fremgå i GolfBox under info for den enkelte turnering. 

 

Medlemsmødet, der var planlagt til den 4. november, udsættes til 2021. 

 

Afskedsreception for Jesper S. Kjeldsen 

Vi har planlagt afskedsreception for Jesper den 11. november 2020 kl. 19.00. - Du kan tilmelde dig 

denne via GolfBox. Hvordan receptionen afholdes, vil afhænge af situationen, men indtil videre 

bibeholder vi receptionen som planlagt. 

 

Personale 

Alle skal holde min. 2 meters afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterleve deres anvisninger. 

 

- Pas rigtig godt på hinanden …! 

 

Med venlig hilsen 

BRANDE GOLFKLUB  

På hele bestyrelsens vegne 

 

Jette Skott Kristensen  

Formand 


