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Brande, d. 05. januar 2021
JSK/ej
KÆRE MEDLEMMER!
DGU har udsendt anbefalinger i forhold til de skærpede restriktioner, som er gældende fra onsdag
den 06. januar 2021. - DGU anbefaler generelt, at golfspillere udvælger faste spille- og træningsmakkere, så regeringens anbefalinger, om at se max. 5 personer ud over dem fra sin husstand, kan
overholdes.
DGU skriver endvidere: »Der bør ikke afvikles aktiviteter, hvor der er risiko for, at forsamlingsloftet
brydes. DGU anbefaler, at der 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«.
OBS! Det er fortsat vigtigt, at du HUSKER at blive hjemme, hvis du er syg.

Med baggrund i de seneste Corona-restriktioner gør vi opmærksom på følgende:
Forsamlingsantallet er nedsat til max. 5 personer. I skal derfor være ekstra opmærksomme på, at I
ikke på noget tidspunkt må forsamles mere end 5 personer i klubhusområdet, på træningsarealerne
og lokalt på golfbanen - f.eks. ved tee-steder.
Der kan fortsat spilles golf i privat regi, men det anbefales, at man tidligst ankommer 20 min. før sin
starttid, og at man tager direkte hjem efter afsluttet runde. - Der skal til enhver tid holdes 2 meters
afstand til personer, der ikke er en del af sin husstand.
Hvis der er aktiviteter i Klubber i Klubben, er det de enkelte bestyrelser, der er ansvarlige for, at
restriktionerne overholdes.
Flere udvalg og Klubber i Klubben er i gang med at planlægge den kommende sæson. - Derfor
anbefaler vi, at der ikke afvikles fysiske møder, men at de enten udskydes eller afvikles online som
videomøder.
Alle medlemmer og gæster skal følge medarbejdernes anvisninger.
Følgende restriktioner, som blev udsendt den 03. januar 2021, er fortsat gældende:
Klubhus
Dele af klubhuset er lukket ned. Der er åbent for adgang til GolfBox-terminal og toiletter.
• HUSK at bære mundbind og afspritte hænder, når I går ind i klubhuset.
Kontor
Kontoret åbner tirsdag den 05. januar 2021 og vil som udgangspunkt være fysisk bemandet på
tirsdage og torsdage kl. 09-13.
Al kontakt bør ske via mail: brandegolfklub@brandegolfklub.dk eller tlf. 9718 2179 lokal 1.
Såfremt det er nødvendigt at møde ind for at tale med kontoret, sker al ekspedition via glaslågen.
- Forbuddet mod adgang til kontoret skal respekteres!
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Pro Shop
Lukning af shoppen forlænges ift. restriktionerne frem til og med den 17. januar 2021.
Der er mulighed for at kontakte Andreas Thune på tlf. 6015 0060 - ligesom der kan handles via
webshoppen golfnetworkdenmark.dk
Bagrum
Der skal bæres mundbind i begge bagrum, såfremt der er flere personer end fra egen husstand.
Banen
MEN husk golfbanen er åben: Så bliv i din »boble« og spil golf i Brande.
Vi opfordrer fortsat kraftigt til, at I alle er opmærksomme på ikke at spille med andre end fra jeres
egen »boble«, så vi alle har fokus på at passe godt på hinanden …!

Med venlig hilsen
BRANDE GOLFKLUB
På bestyrelsens vegne
Jette Skott Kristensen
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