
Vinterens projekter på banen er nu så langt, at vi kan komme med yderligere info om baneåbning. Ligeledes er der kommet op-

daterede retningslinjer vedr. Covid-19, og vi vil herunder komme med informationer om baneåbning og de restriktioner, vi som 

klub skal overholde.

Åbning af banen mandag den 29. marts.
Vores greenkeepere arbejder på højtryk på at få banen gjort klar og det går rigtig godt. Der er kommet meget vand på det sidste, 

og ligeledes oplever vi stadig nattefrost, hvilket giver nogle udfordringer i forhold til klargøring af banen. Vejrudsigten den kom-

mende tid ser dog lovende ud, og vores chefgreenkeeper Mads Høgh meddeler, at banen forventelig er klar til åbning mandag 

den 29. marts kl. 10.00

På hul 12 er der lavet en større ombygning af teested og på første del af fairway. Det betyder en del af banen er taget ud af spil. 

Der er i den forbindelse etableret en midlertidig sti, så man kan komme sikkert gennem det ombyggede område, hvor der netop 

er sået græs.

Der vil ligeledes være andre områder på banen, hvor der i løbet af vinteren er lavet reparationer eller ændringer, nogle af disse 

områder vil ligeledes være taget ud af spil og markeret med blåt.

Teestedet på hul 15 er også blevet ombygget. Det betyder at der på hul 12 og hul 15 er lavet midlertidig provisoriske teesteder. 

Alle områder der er markeret med blåt eller på anden måde er taget ud af spil, vil blive åbnet, så snart baneudvalget og Mads 

vurderer, at områderne er klar til brug. 

Udslagsområdet og indspilsgreen åbner snart
Vores nye udslagsområde er nu så langt, at der kan åbnes for træning. Der er lavet ny belægning og kommet nye måtter. Vi for-

venter, at det nye udslagsområde kan benyttes fra lørdag den 27. marts. Der mangler fortsat noget afretnings- og stiarbejde ved 

træningsområdet, som vil blive lavet færdig efter påske. 

Indspilsgreen og greenen ved klubhuset åbner ligeledes lørdag den 27. marts.

Kære medlemmer
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Boldopsamler går i stykker 
Da vores drivingrange er meget ujævn, er vores boldopsamler blevet ødelagt. Vi har nu fået repareret opsamleren, men med den 

længde græsset har på rangen ligger boldene meget dybt, hvilket betyder, at de ikke kan samles op. 

Løsningen er, at vi samler nogle frivillige til at løsne boldene, så de kan samles ind, hvorefter rangen kan blive klippet.

Vi håber at flest mulige kan komme op og hjælpe med at løsne boldene torsdag den 25. marts kl. 16.30, så vi kan få rangen klar til 

på lørdag.

Så hvis du kan afsætte halvanden time i morgen sidst på eftermiddagen til at hjælpe med dette projekt, vil det være en stor hjælp 

til klubben. 

Covid-19 restriktioner
Da drivingrange og bane nu åbner, er der fortsat er en del restriktioner, som skal overholdes i forhold til myndighedernes ret-

ningslinjer. Vi beder jer derfor overholde følgende:

• Klubhuset og området omkring klubhuset må fortsat ikke benyttes. Eneste undtagelse er, at der må hentes scorekort og 

toiletterne må benyttes.

• Der kan afhentes take away mad i cafeen. Der kan købes øl og vand som kan tages med ud på banen, fra køleskabet i 

golfgaden.

• Det er ikke tilladt at opholde sig i golfgaden og på terrasserne rundt om klubhuset, hverken før eller efter man har spillet. 

Terrassemøblerne må ikke anvendes, og de skal blive i teltet.

• Turneringer (Sections) med mere end 50 deltagere, skal lave løbende start. Turneringer med under 50 deltagere må lave 

gunstart, medmindre andet er aftalt med sekretariatet. (Der kan være undtagelser på helligdage m.m.)

• Der må aldrig opholde sig mere end 50 personer på træningsarealet ad gangen.

DGU har netop udsendt retningslinjerne gældende fra den 21. april. Så snart vi i bestyrelsen har gennemgået disse, vil vi opdate-

re restriktionerne og retningslinjer gældende fra den 21. april.

Fra bestyrelsens side ønsker vi alle en rigtig god sæson.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Juelsminde golfklub
Anders Kjær Jørgensen
Formand


