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Den 20. april 2021 

Kære medlemmer  
 
I forlængelse af myndighedernes udmelding 16. april 2021 vedr. gradvis genåbning af samfundet har Dansk Golf 
Union den 19. april udsendt sine anbefalinger til, hvad denne genåbning mere præcist betyder for danske golf-
klubber gældende fra den 21. april. Jeg har så tilladt mig at uddrage de ting, der har særlig relevans for Marielyst 
Golf Klub. 
 
Det er klubbens ansvar at sikre et set-up, der overholder myndighedernes retningslinjer og det er herefter spiller-
nes ansvar at overholde disse. 
 

 Forsamlingsforbudet hæves til 10 personer indendørs og 50 personer udendørs. 
 Der må være ophold og spisning på klubbens terrasse uden coronapas og arealkrav, dog anbefales min. 1 

meters afstand til hinanden. 
 Der må ikke arrangeres bespisning indendørs i f.m. golfturneringer el.lign. men gerne udendørs (på ter-

rassen). 
 Alle skal ved færden i klubhuset fortsat bruge mundbind eller visir. 
 Der skal opsættes håndsprit ved indgang til klubhus og til mødelokaler. 
 Proshoppen kan være åben med min. 4 kvm. pr. kunde. 
 Klubbens ”foreningslokale” (opholdsrum) og omklædningsrum må ikke bruges, ligesom der heller ikke 

kan afholdes foreningsmøder i klubben lokaler. 
 Bagrum og toiletter må fortsat benyttes af alle. 
 Der skal opsættes informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, bl.a. i f.m. boldma-

skine, kurve, brug af buggy´s og udlejnings golfsæt m.v. 
 Da golfbanen er et stort areal, kan der afvikles turneringer (med både løbende start og gunstart) med 

mere end 50 deltagere, såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 50 personer på et afgrænset 
geografisk område; fx ved ankomst og afslutning omkring klubhuset (på forplads og terrasse.) 

 
Anbefalinger til den enkelte golfspiller: 

 Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme. 
 Hold afstand til andre golfspillere og ansatte (min. 1 meter) og følg deres anvisninger. 

 
Fra den 6. maj 2021 hæves forsamlingsforbudet til 25 indendørs og 75 udendørs. 
Fra den 21. maj 2021 hæves forsamlingsforbudet til 50 indendørs og 100 udendørs. 
Fra den 11. juni 2021 hæves forsamlingsforbudet til 100 indendørs og afskaffes udendørs. 
Fra 1. august 2021 er der ikke længere forsamlingsforbud. 
 
For yderligere oplysninger henvises til DGU hjemmeside. 
Spørgsmål? Så ring til undertegnede. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Erik Nordahl-Pedersen 
Formand 


