KGK’s CORONA REGLER FRA 9. DECEMBER 2020
De nedenstående regler gælder for de enkelte områder i golfklubben, så myndighedernes
nye anbefalinger til enhver tid overholdes.

Regler for spil på Harboe Course
1. Booket spilletid kan bekræftes elektronisk på Golfbox Appen og IKKE i klubhuset, da
klubhuset er lukket område til og med 3. januar 2021. Dette er selvfølgelig ensbetydende
med, at scorekort ikke længere kan printes ud – brug i stedet GLFR Appen. På toilettet i
”Den Grønne Lade” vil ligge fortrykte scorekort til fri afbenyttelse.
2. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere.
3. Vær opmærksom på egen rengøring af fælles kontakt-/berøringspunkter på banen, som
bænke, skraldespande etc.. Medbring venligst eget sprit!
4. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen. Hulkopper er igen ”foret” med skumgummi.
5. Udlejning af buggies/trolleys er kun muligt i tidsrummet 10:30 – 14:00 på hverdage.
Det samme gælder for Golfsæt til udlejning eller udlån til nye golfspillere.

Regler ved brug af træningsfaciliteter og andet

1. Hold minimum en meters afstand 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 træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber.
2. Træneren skal sikre minimum én meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, og bruger selv mundbind
under træningen.
3. Der er ophængt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
4. Der skal være en frivillig/træner til stede når børn/unge træner sammen i grupper.
5. Her gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer nu alle medlemmer og tidligere mulighed for børn og unge op til 21 år at være forsamlet op til 50 personer, gælder ikke længere.

Regler for turnerings- og aktivitetsafvikling i KGK
Der kan afvikles turneringer med mere end 10 deltagere, såfremt der på intet tidspunkt
forsamles mere end 10 personer på et afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst
og afslutning omkring klubhuset, 1. tee og parkeringsplads.
Dette gælder til og med 28. februar 2021.

Regler for brug af klubhuset, bagrumskælderen, buggyladen,
Proshoppen og Den Grønne Lade
1. I klubhuset (lukket til og med 3. januar 2021), bagrumskælderen og i Proshoppen skal
alle bære mundbind undtaget herfra er personalet når de er på kontoret og greenkeeperne
når i Den Grønne Lade (greenkeeperfaciliteterne).
2. I bagrumskælder og i buggyladen skal bruges mundbind og der er KUN adgang for 2
personer ad gangen.
3. Klubhuset er aflåst, mens toilettet i den grønne lade fortsat er åben og rengøres 2 gange
dagligt– husk afspritning både før og efter toiletbesøg.

Regler for caféen og klubhuset
1. Klubhuset og dermed caféen er lukket for al adgang frem til og med 3. januar 2021.
2. Der kan bestilles og afhentes ”take away”, som i givet fald udleveres fra bagindgangen
ved buggygaragen.

Regler for den enkelte golfspiller
1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.
4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. Lad være med at give hånd eller kramme
før og efter runden.
5. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger – disse
kan læses på https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko.
6. Har du brug at komme i kontakt med klubben, kan Hans Henrik træffes dagligt mellem
10:00 og 16:00 på telefon 2015 1789.

