
Golfbanen åbnes for spil onsdag klokken 9 med udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger 

 
Kære medlemmer. 
 
Vi kan nu åbne golfbanen for spil igen - men forudsætningen er, at alle fortsat følger alle myndighedernes råd om adfærd, der hæmmer smittespredningen.  
 
Tag ikke på golfbanen, hvis du har symptomer. Pas ekstra godt på dig selv, hvis du er i en udsat gruppe. Begræns spillet til at foregå sammen med faste makkere - 
mennesker, som du i forvejen er sammen med. 
 
Vi har ikke lukket for at flere end to spiller sammen, men vi anbefaler, at det sker med den yderste omtanke først og fremmest i forhold til smittespredning, men også i 
forhold til at sikre jævnt og stabilt spilletempo på en bane, hvor der vil være rigtig mange, der spiller alene eller i 2-bolde. 
 
Af samme grund opfordrer vi til, at bolde i roughen hurtigt betragtes som tabte, hvorefter der spilles videre. Hold i det hele taget øje med, at du/I holder jeg midt mellem 
de foranspillende og de bagvedspillende. Saml op om nødvendigt. Overvej at slå ud fra et kortere teested, hvis det kan være med til at fremme et hurtigere og mere sikkert 
spil. 
 
Pas på jer selv og hinanden på parkeringspladsen, i bagrummene når bag'en hentes første gang, og når I venter på at slå ud. 
 
Vi er glade for, at vi nu kan tilbyde en herlig runde golf til vore medlemmer - både til gavn og glæde for den fysiske og den psykiske trivsel. Hjælp os med at overholde 
anbefalingerne for god adfærd på banen, så vi fortsat kan holde åbent.  
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 

Følgende er gældende for Aarhus Golf Club: 

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

• Der er ikke tilladt at tage ophold på klubbens terrasser. 
• Det opfordres til at ophold i bagrum minimeres således at der kun er adgang for en spiller af gangen, og medlemmer der henter udstyr i bagrum bedes tage 

udstyret med hjem efter endt brug. 
• Der er lukket for trykluften ved klubhuset og for vand ved vaskerenden. 
• Der er ikke vand på banen, boldvaskere kan ikke benyttes og skraldespandene heller ikke. 
• Driving range er lukket. 
• Puttinggreen er lukket. 
• Indspilsområde er lukket. 

  
  

Medlemmer af Aarhus Golf Club kan nu benytte banen med følgende restriktioner: 

Udgangspunktet er bil – bane – bil. 
• Det er udelukkende medlemmer af Aarhus Golf Club der har adgang, gæster har ingen adgang. 
• Der er kun adgang hvis der er bestilt tid i GolfBox. Hvis du ønsker at spille alene, eller færre end 4 personer, kan du blokere de resterende tider ved at lægge en eller 

flere gæster ind, se vejledningen ved at trykke her. 
• Det er ikke muligt at få scorekort og man skal ikke bekræfte tiden på touchscreen. 
• 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. 
• 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. 

 

Øvrige lokale forhold og regler. 
Ved nattefrost og rim på greens åbner banen først senere. 
Der spilles med oplæg. 
Der reguleres ikke handicap. 
 
 
 
 

https://aarhusgolf.dk/wp-content/uploads/2020/03/Hvis-du-%C3%B8nsker-at-spille-alene.pdf

