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Medlemsorientering fra bestyrelsen - December 2020 (2) 
 

 

Brande, d. 11. december 2020 

JSK/ej 

 

KÆRE MEDLEMMER!                 

 

Så kom der yderligere restriktioner og retningslinjer ift. COVID-19. Disse regler er gældende fra 

lørdag den 12. december 2020 og foreløbigt til og med søndag den 03. januar 2021. 

 

DGU’s anbefalinger kan læses her. 

- Vi glæder os dog over, at vi i store træk fortsat kan dyrke vores sport. 

 

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 …! 

 

Café 19 er lukket ned, og der er ingen servering. I har mulighed for at købe øl, vand og varme 

drikke fra automaterne i klubhuset. 

- Betaling skal ske via MobilePay nr. 2033 30 OG HUSK AT AFSPRITTE HÆNDER, før og efter I har 

taget drikkevarer i køleskabet eller varme drikke fra automaten. 

 

Udover at Café 19 er lukket ned, fastholdes reglen om, at der skal bæres mundbind, når I 

træder ind i klubhuset og bevæger jer rundt - må tages af, når man sidder ned. 

 

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 

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 

Ud over klubhuset skal der også bæres mundbind i begge bag-rum, hvis man er flere end egen 

husstand. 

 

 

 

 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/s%C3%A6rlige-restriktioner-udvides-til-g%C3%A6lde-i-yderligere-31-kommuner
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Klubber i Klubben 

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

retningslinjer. 

 

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 


