KGK’s CORONA REGLER FRA OG MED DEN 1. JULI 2021
Politikerne har nu offentliggjort næste del af genåbningsfasen, der er indgået af et flertal af
Folketingets partier og disse gælder fra og med torsdag den 1. juli 2021.
PÅ DGU’s hjemmesiden - https://www.danskgolfunion.dk/artikel/nye-lempelser-af-coronarestriktionerne - kan læses de samlede anbefalingerne, hvorefter Korsør Golf Klub har udformet nedenstående.
ALLE opfordres fortsat til at følge disse til gavn og glæde for de mange, der fortsat mødes
på golfbanen og nyder samværet, naturen og spillet.
De nedenstående regler gælder for de enkelte områder i Korsør Golf Klub, så myndighedernes anbefalinger til enhver tid overholdes.
Skal vi fortsætte med at lykkes i vor dejlige sport, så:
VÆR SAMMEN MED AFSTAND – VASK HÆNDER OFTE – SPRIT AF!

Regler for spil på Old & Harboe Course.
1. Booket spilletid kan bekræftes på touchscreen i klubhusets forhal eller elektronisk på
GolfBox Appen. Når en starttid bekræftes gælder det HELE bolden – såfremt booket samtidig i GolfBox – så aftal gerne på forhånd hvem i bolden, som bekræfter starttiden, så vi
fortsat undgår for mange samlet i forhallen.
2. Hold fortsat 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter til andre golfspillere
med mindre man er nær kontakt.
3. Vær opmærksom på egen rengøring af fælles kontakt-/berøringspunkter på banen, som
bænke, skraldespande, flagstænger etc.. Medbring venligst eget sprit!

Regler ved brug af træningsfaciliteter og andet.
1. Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter til andre golfspillere.
2. Læs ophængt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd og
rengøring af fælles berøringspunkter blandt andet i forbindelse med træningsbolde og
spande. Medbring eget sprit!

Regler for træning.
1. Træneren bliver hjemme og aflyser samtlige lektioner, såfremt denne har sygdoms
symptomer som snue, hoste eller feber.
2. Trænere og andre med tæt kontakt med golfspillere bør lade sig teste ofte.
3. Træneren skal til enhver sikre 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, og bruger selv mundbind under træningen.
4. Der er ophængt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Regler for brug af klubhuset og dets faciliteter.
1. Bagrum, toiletter, omklædningsrum og badefaciliteter kan benyttes af alle og i dame- og
herreomklædning er endnu KUN adgang for henholdsvis 4 og 3 personer ad gangen.
2. Der må maksimalt opholde sig 1 person per 4m2 gulvareal – gælder forhallen, omklædningsrum og arealet ved toiletterne.
3. Der er ikke krav om brug af mundbind eller forevisning af coronapas.
Regler for caféen.
Der må holdes åbent og udskænkes alkohol frem til klokken 24:00.
Dog kan holdes åbent efter kl. 24 for private arrangementer, dog inden for rammerne af
forsamlingsforbuddet og med en række restriktioner
Fra 15. juli udvides muligheden for at holde åbent og servere alkohol til klokken 02:00. Fra
den 1. september ophæves alle restriktioner omkring åbningstider for restauranter og caféer mv.
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Indendørsservering med krav om coronapas (ekskl. børn under 15 år).
Udendørsservering er tilladt uden coronapas og arealkrav. Afstand på min. 1 meter
mellem gæster med mindre man er nær kontakt.
Gæster kan benytte toiletfaciliteter mv. i klubhuset uden at det medfører krav om coronapas.
Fra den 1. september vil der ikke længere gælde krav om coronapas for indendørsservering i caféen.
Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet caféen ved
første naturlige kontakt mellem kunde og personale i umiddelbar forlængelse af ankomst. Der stilles derfor ikke krav om, at serveringsstedet skal have særlige vagter
til at kontrollere coronapas ved indgangen til et lokale.
Det gældende forsamlingsforbud skal overholdes i forbindelse med servering for selskaber og der kan derfor ikke serveres for et selskab, der er større end den fastsatte
grænse herfor. Dvs. der kan p.t. ikke arrangeres fællesspisning i forbindelse med turneringer/arrangementer for mere end 250 personer indendørs og ingen begrænsninger udendørs.
Fysiske og juridiske personer, der har rådighed over lokaler, der anvendes til serveringssted, skal opfylde følgende krav:
1. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om
coronapas samt bortvisning ved manglende dokumentation.
2. Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder
kravet om coronapas jf. de oplistede undtagelser.
Der er ikke krav om coronapas for ansatte herunder serveringspersonale.
Der er opsat skilt, der angiver hvor mange personer, der må være i Golf Caféen jf.
gældende kvadratmeterkrav.
Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion tilgængeligt for gæster og medarbejdere. Man bør sikre, at det for kunder er tydeligt, at der er vand og sæbe eller
håndsprit, fx i form af tydelig skiltning.

Yderligere retningslinjer for restauranter, cafér mv. kan læses her:
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/omraader/cafe-restaurant-og-natteliv

Regler for den enkelte golfspiller.
1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
2. Hold minimum 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre
golfspillere.
3. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere.
5. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger – disse
kan læses på https://www.sst.dk/da/corona/personer-ioeget-risiko. Læs også gerne
https://coronasmitte.dk.
6. Se i øvrigt Sundhedsstyrelsens anbefalinger på https://coronasmitte.dk/overblik.
Har du brug at komme i kontakt med klubben, kan kontoret træffes på telefon 5837 1836
mandag til torsdag mellem 09:00 og 16:00, fredag mellem 09:00 og 15:00, samt weekender og Helligdage mellem 09:00 og 12:00.
Haster din henvendelse sig kan Hans Henrik kontaktes på telefon 2015 1789.

KORSØR GOLF KLUB

