
 
 
 

For at vi kan passe godt på os selv og hinanden er følgende gældende for Aarhus Golf Club: 
 

• Kom ikke hvis du er syg. 

• Samtlige indendørsfaciliteter er lukket: omklædningsrum, toiletter, kontor, bar, restaurant (bortset fra Take Away) og 
indendørs træningslokale er lukket. 

• Der er ikke tilladt at tage ophold på klubbens terrasser og udendørsområder. 

• Det opfordres til at ophold i bagrum minimeres, og medlemmer der henter udstyr i bagrum bedes tage udstyret med hjem 
efter endt brug. 

• Der er lukket for trykluften og vaskerenden ved klubhuset. 

• Benyttelse af bagrum skal ske med opmærksomhed på at holde afstand. 
 
 

Udgangspunktet for fortsat spil på banen  
• Der er kun adgang, hvis der er bestilt tid i GolfBox. 

• Det er ikke muligt at udskrive scorekort og man kan ikke bekræfte tiden på touchscreen. Tiden kan bekræftes på Golfbox appen. 

• Spillerne bør komme kort tid før teetid (10-15 minutter) og skal forlade området umiddelbart efter runden er færdigspillet. 

• Der kan udelukkende startes fra hul 1, bortset fra spillere der kun ønsker at spille 9 huller, der kan starte fra hul 10 i tidsrummet 7.00-8.30. 

• Der er "venteplads" mellem klubhuset og shoppen, her venter man til der er frit på 1. tee. 

• Gå ikke til teestederne før de er forladt af andre spillere. 

• Der skal holdes afstand til andre spillere og der må ikke gives hånd eller kram. 

• Rør ikke ved hinanden, hinandens udstyr eller bolde. 

• Put med flaget i, med handsken på og saml bolden op med handske. Rør ikke flaget 

• Glat sandet med foden i bunkers - riverne er fjernet. 

• Boldvaskerne er fjernet 

• Husk at følge med bolden der er foran, ellers luk igennem og hold afstand når man går igennem. 
 
 

Drivingrange kan benyttes med følgende restriktioner: 
• De 4 måtter længst til højre på drivingrange samt skuret er forbeholdt trænerne. Skal du have træning så kom tidligst 5 minutter før. 

• Der skal bookes på måtterne 1-5 der ligger i højre side af drivingrange. Der er ikke adgang uden en booket tid. Der bookes ½ time pr. gang. Kom 
tidligst 5 minutter inden du har en booket tid. 

• Måtterne i venstre side af drivingrange anvendes til kort opvarmning forud for en golfrunde. Max 4 spillere. 

• Hold afstand - ikke mindst ved boldautomaten. 

• Betjen boldautomaten med kølle eller handske. 

• Bær boldspanden med handske. Boldspanden skal stilles på plads i de beholdere der står ved indgangene efter brug. 

• Ud over ovennævnte er det ikke tilladt at opholde sig på Drivingrange. 
 
 

Puttinggreen kan benyttes med følgende restriktioner: 
• Der kan bookes 5 tider til træning. Der bookes ½ time pr. gang. Kom tidligst 5 minutter inden du har en booket tid. 

• Der kan uden booking slås et par put forud for en runde.  

• Der er ikke flag i hullerne. 

• Max antal spillere på puttinggreen er 9. Ud over ovennævnte er det ikke tilladt at opholde sig ved Puttinggreen. 
 

 

Indspilsområde kan benyttes med følgende restriktioner: 
• Der kan bookes 5 tider til træning. Der bookes ½ time pr. gang. Kom tidligst 5 minutter inden du har en booket tid. 

• Der kan uden booking slås et par slag inden en runde. 

• Max antal spillere på indspilsområdet er 9. Ud over ovennævnte er det ikke tilladt at opholde sig på området. 

• Flagene må ikke berøres, når boldene samles op. 

• Der spilles kun med egne bolde. 
 

 
Ved nattefrost og rim på greens åbner banen, puttinggreen og indspilsområde først senere. Og de bestilte tider er tabt. 
 


