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Næstved Golfklubs anbefalinger for spil på Stor bane og Par-3 bane: 

ANBEFALINGER gælder foreløbig frem til den 8. juli 2020 

De nedenstående anbefalinger er tilpasset myndighedernes anbefalinger om maksimalt 50 personer 

forsamlet og 1 meters afstand mellem personer fra forskellige husstande til enhver tid kan overholdes. 

I Næstved Golfklub tilstræber vi at golfsporten ikke bør gå til den lovgivningsmæssige “grænse”, idet 

der i golfsporten er mange ældre. Derfor er disse anbefalinger - i lighed med tidligere anbefalinger - baseret 

på et forsigtighedsprincip.  

Det betyder at der fortsat ikke kan arrangeres turneringer med gunstart men almindelige turneringer med 

løbende starter i udvalg og klubber i klubben. 

 

Anbefalinger til spil på banen 

• Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere. 

• Træneren bør til enhver tid sikre minimum én meters afstand til elever og overholde 

sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. 

 

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben 

• Indtjekning, betaling, fælles informationer og præmieoverrækkelse kun, 

såfremt forsamlingsforbuddet på 50 personer samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes. 

• 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. 

• Vær opmærksom på, at gunstart kan øge risikoen for brud på forsamlingsforbuddet, 

både i forbindelse med ankomst, opvarmning og afslutning af en turnering. 

• Ved torden: Spillere fra de forreste ni huller søger tilflugt i klublokale/restaurant. Spillere fra 

bagerste ni huller søger tilflugt i tunnel under Karrebækvej. Husk at samles i de bolde i går og hold 

min 1. meters afstand 

 

Anbefalinger vedr. åbning af klubhuset 

• Klubhuset, terrasse og bagrum mv. kan benyttes. Vær opmærksom på 

forsamlingsforbuddet på max 50 personer. 

• 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. 

• Omklædningsrum, bade- og toiletfaciliteter kan benyttes.  
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Anbefalinger til den enkelte golfspiller 

• Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme. 

• Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres 

anvisninger. 

• Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere. 

• Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad 

være med at give hånd eller kramme før og efter runden. 

• Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne. 

• Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som 

berøres af mange personer. 

• 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

