Nye anbefalinger ang. golfspil og brug af faciliteter.
Spil på 18 hulsbanen
Åben for spil i grupper op til 4 spillere. Åben både for medlemmer og greenfeegæster. Vi har indført nye
indlæg i hullet, som sikrer bolden ikke falder helt ned. Der kan reguleres handicap.
Starttider skal fortsat ikke bekræftes. Touchskærmene er slukkede og må ikke bruges. Manuelle scorekort
er tilgængelige inden for døren.
Boldvaskere, skraldespande og river er fjernet. Venligst udjævn dine fodspor med din sko eller jern i
bunkeren. Tag dit skrald med hjem og bortskaf, smid det ikke på teesteder og lign.
Spil så vidt muligt med faste spillermakkere og undgå samkørsel til banen.
Drivingrange
Hver anden måtte er åben. Afsprit dine hænder før og efter du tager bolde i kassen.
Åbner i dag den 14. april.
Puttinggreen
Max 4 spillere ad gangen.
Åbner i dag d. 14. april.
Indspilsgreen
Max 4 spillere ad gangen.
Åbner i løbet af denne uge.
Par 3 Banen
Spil i grupper af op til 2 personer.
Åbner i løbet af denne uge.
Buggys/Golfbiler
Der er åben for udlejning af buggys, dog max. 1 pers i bilen med mindre man er fra samme husstand.
Åbner i dag den 14. april.
Toiletfaciliteter
De 3 toiletter med adgang fra gangen i klubhuset er åben og tilgængelig.
Åbner i dag den 14. april.
Omklædningsrum, lounge og alle andre lokaler er aflåst/afspærret.
Klub i klub aktiviteter
Der er fortsat ikke åben for foreningsaktiviteter, hvilket betyder at alle aktiviteter i dame-, herre- og
seniorklub fortsat er lukket. Så snart vi har nyt om en startdato, vil det blive meldt ud.
Åbner tidshorisont ukendt
Undervisning
Der er åben for undervisning i små grupper og enkeltundervisning.
Åbner i dag 14. april.
Juniortræning og træning i større grupper 6+ pers. Åbner på et senere tidspunkt.

Rigtig god fornøjelse med spillet og pas godt på jer selv og hinanden.
Bestyrelsen
Benniksgaard Golf Klub

