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Næstved Golfklubs anbefalinger, gældende fra den 18. maj 
Nedenstående beskriver Næstved Golfklubs og DGU´s anbefalinger.  
Det forudsættes, at alle overholder Sundhedsstyrelsens og myndighedernes retningslinjer og generelle 
anbefalinger. 
 
Anbefalinger til spil på banen 

1. Spil kan foregå i op til fire-bolde 

2. Afstand på mindst 8 minutter mellem bolde, skal overholdes 

3. Medlemmer og greenfeegæster kan spille sammen 

4. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere 
5. Flag og hulkop er uden prop, flaget må igen tages op af koppen. Husk afspritning før/efter berøring 
6. Banemateriel kan benyttes, river, boldvaskere, vandhaner, affaldsspande. Husk afspritning før/efter 

berøring 
7. Toiletter i forgang til shoppen og ved restaurant er åben. Husk at bruge sprit før og efter brug af 

toilet. Overhold altid 1 meters afstand, også når du venter. 
 

Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter (DGU & PGA) 
1. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere 
2. Drivingrange er inddelt i tre områder, to områder med 10 måtter og et område med 2 måtter. Der 

må ikke opholde sig flere i områderne end der er måtter til. Bemærk at det er incl. eventuel træner. 
3. Der kan trænes i grupper af maksimalt 10 personer inkl. træner, deltagere må ikke skifte mellem 

forskellige grupper under aktiviteten. 
4. Trænes der i flere grupper á op til 10 personer, skal det sikres, at der er min. 2 meter afstand 

mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Dette er markeret på rangen ved at måtter 
er fjernet mellem områderne 

5. På indspil må der max. opholde sig 10 personer samtidig, bemærk at det er incl. træner 
6. Ved brug af spande til bolde, boldopsamler og boldvasker, husk at afspritte før/efter berøring 
7. På Puttinggreen må der max. opholde sig 10 personer samtidig. Propper i huller er fortsat isat, 

berør ikke flagstænger 
 

Anbefalinger til træning (DGU & PGA) 
1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer 

som snue, hoste eller feber 
2. Træneren bør til enhver tid sikre minimum én meters afstand til elever 
3. Der kan trænes i grupper af maksimalt 10 personer inkl. træner, deltagere må ikke skifte mellem 

forskellige grupper under aktiviteten. 
4. Trænes der i flere grupper á op til 10 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand 

mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 
meter. 

5. Træneren skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig 
adfærd 
 

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben 
1. Indtjekning, betaling, fælles informationer og præmieoverrækkelse bør kun foregå, såfremt 

forsamlingsforbuddet på 10 personer samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan overholdes  
2. Registrering af scores kan eventuelt foregå online, så fysiske scorekort ikke cirkulerer mellem 

spiller, markør og turneringsledelsen. I det tilfælde bør turneringsledelsen definere metoden til 
indberetning i turneringsbetingelserne. 
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3. Turneringer afvikles med løbende start.  
4. I tilfælde af torden: På for-ni søges tilflugt i klublokaler/overdækket terrasse, på bag-ni, søg tilflugt i 

tunnel under Karrebækvej. Bemærk at afstandskrav på min. 1 meter og at men samles i de grupper 
man er ude i. 
 

Anbefalinger vedr. åbning af klubhuset 
1. Klubhuset kan åbnes for administrativt arbejde, herunder bestyrelses- og udvalgsmøder. 
2. Vedr. mødeaktiviteter så bør lokalet være tilstrækkelig stort til, at alle deltagere kan sidde med 

minimum én meters afstand. Husk at vaske hænder eller brug håndsprit, inden du går ind i 
mødelokalet. Vær opmærksom på at vejen til og ind i et større lokale også udgør en risiko for 
smittespredning. Undgå at give hånd eller have fysisk kontakt, når I mødes 

3. Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler (udover i restaurant/cafe hvor gældende 
regler skal overholdes) må fortsat ikke være tilgængelige 

4. Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler 
 

Anbefalinger til 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 og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at 

give hånd eller kramme før og efter runden 
5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne 
6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange 

personer 
7. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger. Læs mere her: 

https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko  

https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko

