Retningslinjer for spil på Hjortespring Golfklubs baner:
1. Spil sker på eget ansvar. Kun spillere der føler sig raske kan spille. Spillere med hoste, feber, forkølelse,
vejrtrækningsproblemer el.lign. opfordres til at blive hjemme.

2. Spil på banerne kan ind til videre ske på følgende vilkår:
a. Spil er kun tilladt for aktive medlemmer af Hjortespring GK. Gæster kan ikke medtages.
b. Afvikling af turneringer, herunder klub-i-klubturneringer, er ikke tilladt
c. Der spilles max i to-bolde med 10 minutters interval. På henholdsvis Hjortespring Særbane og
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Marbæk Særbane.
Der kan kun reserveres én starttid pr. spiller inden for 10 dage. Ny tid kan tidligst bestilles,
umiddelbart efter afslutningen af den spillede runde.
Der er ingen boldrendetider. Alle tider skal bookes elektronisk hjemmefra for at kunne
anvendes.
Ankomst til golfklubben må tidligst ske 15 minutter før starttid. Kommer du før det, bedes du
vente i bilen.
Starttider skal ikke bekræftes ved ankomst til klubben. Der spilles uden papirscorekort.
Gå ikke til tee-stedet, før det er forladt af andre spillere
Spillere i samme bold skal holde indbyrdes afstand på mindst 2 m, med mindre de tilhører
samme husstand.

j. Når der spilles, er det ikke tilladt at lukke igennem eller på anden vis nærme sig forangående
eller bagvedgående spillere.

k. Ved spil på banen er der krav om brug af enten fairwaymåtte eller tee. Den brugte fairwaymåtte
skal ikke bringes tilbage efter spillet, men medtages sammen med golfbaggen til næste spil.

l. Der spilles til huller med forhøjede hulkopper med flag. Flag og hulkopper må ikke berøres med
hænderne. Det anbefales at ’give put’ inden for 1 m.
m. Der er ikke monteret boldvaskere, og river er fjernet. Udjævn dine bunkerslag med foden eller
dine jern.

n. Efter afslutningen af spillet skal spillerne forlade golfklubben umiddelbart.
3. Klubhuse, toiletter og træningsfaciliteter må ikke benyttes.
4. Bagrum kan benyttes med den allerstørste forsigtighed. Gør plads for ind- og udgang af bagrummet og
husk max 4 personer ad gangen i bagrummet (1 i juniorbagrummet), med mindst 2 meters afstand –
gerne meget mere.

