
Til alle medlemmer i Harre Vig Golfklub 

Begrænset åbning af golfbanen 

Bestyrelsen har efter drøftelser med Golfring Limfjord besluttet at lave en 
begrænset åbning af vore baner, både 18-hullers banen og Par-3 banen. 
Gælder ikke driving range. 

De 9 klubber i samarbejdet har vidt forskellige holdninger til, hvad man gør. Det 
spænder lige fra fortsat total lukning til fuldstændig åbning fra i morgen. 

Vi lægger samme linie som flertallet. Dvs. laver en åbning med visse begrænsninger 
fra i morgen kl. 9, og kun for klubbens medlemmer. 

Vi synes det er uheldigt, at ikke alle klubber i golfsamarbejdet kører samme linie. 

Derfor vil vi, indtil alle klubber har fuldt ud åbent, opfordre jer alle til at udvise 
solidaritet over for jeres klub og spille hos os i Golfring Limfjord sammenhæng. 

Det vil naturligvis rykke fordelingen af den fælles pulje, hvis kun en enkelt eller 2 
klubber, giver adgang til spillere fra alle klubber. 

Begrænsninger 

Når vi som golfklub, har valgt en delvis åbning af vores udendørs anlæg, er det fordi, 
vi på de store arealer har fine muligheder for at undgå dråbesmitten fra person til 
person. 

Det vi ikke kan styre, er den smitte der opstår ved, at virus bliver afsat på forskellige 
overflader af smittebærere. Disse overflader er der mange af, og der er mange, der 
bevidst eller ubevidst rører disse. 

Derfor skal vi bestræbe os på at eliminere så mange som muligt af disse 
berøringsmuligheder. Det er nedenstående retningslinier et forsøg på. 

Men først og fremmest skal I også selv tage ansvar! 

Dvs. spil ikke, hvis I hoster, har feber eller har andre af de symptomer, som alle vist 
efterhånden kender, som værende mulige symptomer på coronasmitte. 



Brug ikke banerne, hvis I er i risikogruppen, hvilket også fremgår af dagspressen, 
hvem det særligt omfatter. 

Pas godt på hinanden og hold afstand 

• Klubhuset er lukket og absolut ”NO GO”  
• Der må maksimalt spilles i 3 bolde 

• Hold altid 2-3 meters afstand til andre 

• Flagene sidder i, men hullerne er blokeret med skumgummi, bolden er i hul, 
når skumgummiet er ramt 

• Der er ingen river i bunkerne, derfor frit drop fra spor. Green-keeperne river 
bunkers 1 gang dagligt 

• Du skal ikke bekræfte din tid, men gå ud på den tid du har booket 

• Scorekort findes i starterhuset ved hul 1. Brug håndsprit inden du går ud 

• Der byttes IKKE scorekort 

• Rør ikke andres udstyr: køller, bags, bolde, tees eller markeringsmærker 

• Affaldsspande er fjernet tag dit eget affald med hjem 

• Toilet ved hul 10 er åbent og rengøres dagligt. Hvis du skal bruge det, så husk 
at bruge håndsprit. 

Vi håber med dette initiativ, at vi bidrager til, at jeres almene velbefindende 
forbedres, i disse meget alvorlige tider. 

Men HUSK: PAS PÅ JER SELV OG HINANDEN 

Vi i bestyrelsen glæder os utroligt meget til, at vi kan byde jer velkommen til 
åbningsmatch. Hvornår er desværre i skrivende stund umuligt at sige noget 
nærmere om. 

Med kærlig golfhilsen 
BESTYRELSEN 

NB: I må meget gerne medbringe jeres egen håndsprit, hvis muligt, da vi kun har 
et meget begrænset lager heraf. 

  

 


