Jelling den 17. maj

Næste fase af åbning efter Corona
Der er stadig betydelige restriktioner på livet omkring vores golfklub. Vi skal stadig holde afstand,
vaske/spritte hænder og undgå kontakt med hinanden, men vi glæder os over hver en lille åbning.
Fra på mandag bliver det igen tilladt at sætte sig og evaluere dagens runde over noget at drikke fra vores
automater. Vi skal blot sikre os ikke at bryde forsamlingsforbuddet på 10 personer.
Indendørs er der nu åbnet i begrænset omfang
Der må være 2 firbolde i cafeen (8 personer) samt 2 i pejsestuen og 2 i (for)teltet ud mod parkeringspladsen
hvor vi også har fundet plads til et cafebord. Klubben skruer op for rengøringsniveauet, men I må meget
gerne bidrage ved selv at gøre bordet rent før/efter brug. Der er sat rengøringsmidler frem til formålet.
Udendørs har vi sat en række borde op
Det betyder at der maksimalt må samles 2 firbolde på terrassen (8 personer). Vi sætter også 2 borde ud på
pladsen mod 1. tee på Bove par 3 banen og 2 borde på pladsen mellem klubhuset og driving range. Endelig
er der plads til 4 personer i Grill skuret og fire udenfor skuret. Disse åbninger gør det desværre endnu ikke
muligt for men/ladies section mv. at spise og have præmieoverraskelse efter runden, så de må fortsætte
med at have løbende start. Der er sat skilte op ved alle borde man må benytte.
Banen
Alle måtterne på driving range bliver lagt tilbage på plads og skumgummiforingen af hullerne ude på banen
bliver fjernet. Det er således igen tilladt at rører flagstangen. River i bunkere og boldrensere kommer igen
ud på banen.
Turneringer
Det er endnu uafklaret hvorledes og hvornår vi kan afholde klubturneringer. Der arbejdes intenst på det og
vi håber på at kunne melde noget ud omkring datoen for åbningsmatchen senere på ugen.
Onsdagsmatcherne starter også op igen. Første gang nu på onsdag den 20. maj.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

