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Kære alle GCH’ere, 
 
Golfsporten letter på Corona forholdsreglerne – og DGU anbefaler, at klubberne nu 
kan tillade 4 bolde. Alle forholdsregler fsv afstand til hinanden, ikke trykke hånd, 
hyppig vask af hænder, brug af sprit osv – kort og godt passe på hinanden, skal 
overholdes, når vi nu kan spille golf, på lidt mere normale vilkår. Disse forudsæt-
ninger skal vi alle huske at hjælpe med til bliver overholdt, så vi kommer hurtigere 
tilbage til normale tilstande. 
 
Golf Club Harekær har besluttet, at vi overordnet følger DGU’s anbefalinger og hen-
visninger.  
I kan gå ind på golf.dk og læse DGU’s anbefalinger 
her: https://www.golf.dk/nyhed/anbefalinger-til-brug-af-faciliteter-i-perioden-til-den-10-
maj. 
Golf Club Harekær vil aktivt bruge disse i den aktuelle situation. 
 
Fra og med lørdag den 18.april tillader vi: 
  

1. 4 bolde på banen. Familiemedlemmer og faste spillemakkere i samme 
bold. 

 
2. Vi åbner for alle 18 huller. 

 
3. Scorekort er fortsat neutrale, og kan samles op ved indgang til 

Sekretariatet. 
 

4. HUSK vi har ny rated bane, se jeres tildelte slag på hjemmesiden. 
 

5. Vi vil på det kraftigste anbefale, at I alle downloader GolfBox Appen, hvor I 
elektronisk får scorekort, med jeres faktuelle hcp og antal slag. Udfyld 
scorekortet elektronisk, så sparer vi papir. I kan samtidig bekræfte jeres 
tid, når I ankommer til klubben. Tak for at I husker det. God fornøjelse. 

 
6. Alle indendørs faciliteter holdes fortsat lukket. 

 
7. Toiletter er fortsat lukket. Husk at medbringe plasticpose så eventuelle 

efterladenskaber tages med hjem – TAK. 
 

8. Golf buggies og trolleys er ikke til disposition – forventes åbnet 10. maj. 
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8.  Golfbuggies og trollies er ikke til disposition – forventes at blive taget  
     brug den 10. maj. 

 
9. Driving range åbnes – husk hold afstand og brug primært rangen i 

forbindelse med en booket tid. Flere måtter er fjernet. Afmærkede 
områder, som SKAL anvendes, når rangen benyttes. 
Max 10 personer på rangen. 

 
10. På driving range benyttes handske, såfremt man anvender kurv til  

bolde. Vi opfordrer jer til at medbringe egen kurv eller et stofnet, for 
undgå kontaminering. 

 
11. Putting green åbnes – uden flag i kopperne. 

Max 5 personer på putting green. 
 

12. Der åbnes for fritspil klubber, SGS’ere og greenfeegæster. 
 

13. Alle gæster skal bekræfte sig ved ankomst til GCH vha GolfBox 
Appen, og greenfeegæster skal betale vha  

 
14. GCH’s  MobilPay nr 85927 

 
Alle disse tiltag er taget med tro på og tillid til, at I alle vil efterleve regeringens, 
Sundhedsstyrelsens og DGU’s retningslinjer for hensyntagen og respekt til hin-
anden.  Hold afstand – Vask/af sprit hænder – Nys og host i ærme – Undgå 
kram. 
 
Spil golf og nyd den friske luft og vores dejlige bane. 
 
Bedste hilsner 
Bestyrelsen 
Golf Club Harekær 
 
PS – Café Spoon – Jette & Jan vil gerne hilse på jer – har lidt til ganen og 
maven inden I går ud – stik hovedet forbi eller ring 6019 1120. 
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