Medlemsorientering fra bestyrelsen - April 2020
Brande, d. 14. april 2020
JSK/ej
KÆRE MEDLEMMER!
DGU offentliggjorde tirsdag den 14. april 2020 nye anbefalinger. - DGU skriver bl.a.:
»Vores nye anbefalinger er ikke konstrueret ud fra, at man skal strække vores muligheder så langt,
som det kan lade sig gøre inden for lovens rammer. Forsigtighed, vores mange ældre medlemmer og
det overordnede hensyn til samfundet er stadig vigtigere end at kunne spille golf. Derfor gælder
stadig en lang række restriktioner, som vi må acceptere et stykke tid endnu«.
DGU’s anbefalinger er indtil videre gyldige til den 10. maj. DGU vil fortsat følge COVID-19’s udvikling
nøje, og en eventuel øgning af smittespredningen kan medføre, at DGU igen ændrer sine anbefalinger i retning af flere restriktioner.
Bestyrelsen bakker fortsat op om anbefalingerne fra DGU.
Det er vigtigt at pointere, at myndighederne i Danmark fortsat har forsamlingsforbud på max.
10 personer. Dette gælder hele golfanlægget, banerne, træningsfaciliteter og omkring klubhuset.
Alle skal sikre en afstand på 2 meter mellem personer fra forskellige husstande.
- Forsamlingsforbuddet skal overholdes.
VIGTIGT! Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme …!

Fra fredag den 17. april til og med mandag d. 11. maj 2020 gælder
følgende i Brande Golfklub:
Klubhuset er lukket, hvilket betyder, at der ikke er adgang til toiletfaciliteter. Alle skal holde min. 2
meters afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterleve deres anvisninger.
- Medarbejderne er stadig hjemsendt og varetager derfor ikke deres arbejdsopgaver i denne periode
18 hullers banen og par3-banen er åben for egne medlemmer og for medlemmer af
Firkløver og MidtVestGolf.
Alle klubberne i Firkløver-samarbejdet og i MidtVest Golf er enige om at åbne banen for medlemmer
af ordningen. - Dog kan alle klubber ikke være klar samtidig, men alle vil have åbnet deres baner
senest mandag den 20. april 2020.
Spil på banen foregår i privat regi - alle klubturneringer og øvrige aktiviteter er aflyst frem til og med
mandag den 11. maj 2020.
Pro-shoppen åbner onsdag den 15. april.
Åbningen sker med særlige restriktioner, som skal overholdes. - Restriktionerne fremgår ved
hovedindgangen.
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1.

Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr. Lad være med at give
hånd eller kramme før og efter en runde.
2. Privat spil kan foregå i op til 4-bolde. Afstand bibeholdes på 10 minutter mellem bolde.
3. Spil på banen bør ske med spillere fra samme husstand eller med faste spillermakkere.
4. Der skal holdes mindst 2 meters afstand til andre golfspillere.
5. Ankomst til golfbanen sker 10 minutter før reserveret starttid. Spillerne kører hjem umiddelbart
efter afsluttet spil. - Der skal ikke kvitteres for tidsbestillingen i GolfBox.
6. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der lukkes ikke igennem. - Falder en bold bagud,
skal spillerne samle bolden op og følge tempoet for den foran gående bold.
7. Flaget forbliver i hullet og må ikke berøres.
8. Hullet tilpasses, så bolden kan fjernes uden berøring af flag, hulkop eller hulkant.
9. Handicapregulering kan ske. Bolden skal ikke længere lægges op.
10. Det er fortsat ikke muligt at benytte boldvaskere og affaldsspande eller leje trolleys.
Vi forventer, at du tager dit eget affald med hjem.
Træningsfaciliteter åbnes lørdag den 18. april 2020
Her skal alle være særligt opmærksomme på forsamlingsforbuddet på max. 10 personer.
1. Max. 4 spillere på Putting Green ad gangen.
- Brug kun egne bolde.
2. Max. 4 spillere på Chipping Green ad gangen.
- Brug kun egne bolde.
3. Driving Range kan benyttes på de udlagte måtter (i alt 6 stk.)
Brug handsker ved spande-stativer, bolde og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne.
- Pas nu rigtig godt på hinanden …!

Med venlig hilsen
BRANDE GOLFKLUB
På hele bestyrelsens vegne
Jette Skott Kristensen
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