NYHEDSBREV HORSENS GOLFKLUB D. 8. APRIL 2020

INFORMATION TIL MEDLEMMERNE I Horsens Golfklub
Kære Medlemmer
Vi håber I har det godt og nyder det gode vejr.
Horsens Golfklub blev åbnet for private runder torsdag d. 2.april med en del restriktioner –
såsom 2 bolde – 10 minutters intervaller mellem flights. Alle de kendte forholdsregler fra
sundhedsmyndighederne overholdes naturligvis.
HVORDAN ER DET SÅ GÅET:
TAK for en fantastisk opbakning – I har overholdt alle opstillede regler til fulde.
Vores frivillige Baneservice stillede op med dags varsel og har haft dobbeltbemanding på
alle dage – TAK for det.
Bestyrelsen følger hele tiden udviklingen og har senest i går tirsdag d. 07.04 haft drøftelser
om fremtiden.

DER ER BESLUTTET FØLGENDE:
Fra tirsdag d. 14.04.2020
Vi åbner op for at flere end 2 spiller sammen, men anbefaler på det kraftigste, at det sker
med størst mulig omtanke for at undgå smittespredning. Samtidig gør vi det muligt, dersom
man kun ønsker at spille 2 bolde, så kan man blokere de resterende tider i flighten (er muligt
i golfbox). På den måde tager vi hensyn til flest muligt. (Oversat til dansk betyder
ovennævnte, vi accepterer 4 bolde uden at anbefale det).
Alle øvrige retningslinjer fra nyhedsmail af 31.03 er stadig gældende. Øvrige bestemmelser
omkring flow i spillet osv. opretholdes.
Går man i 3 eller 4 bolde beder vi om at man holder et passende tempo og flow i spillet, da
der ikke vil blive lukket igennem. (Hold afstand).
Vi sørger for at have baneservice synligt på banen.
Der er være en vejledning til booking nederst i denne info.
(Vi har desuden lagt en advarsel ind – dvs. at når man booker tid, henviser vi til, at hvis
ikke man har en forudgående aftale med vedkommende – så lad vær med at booke dig på
tiden.
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Klubber i klubben vil i uge 16 fortsat kun kunne spille private runder.
Driving Range:
Der vil blive mulighed for at bruge Driving Range fra d. 14.04 under kontrollerede vilkår.
Der bliver lagt bolde frem i boldbakker om morgenen – hver 2. måtte fjernes – max. 50 bolde
pr. person, så der er mulighed for at mange kan komme til. Boldautomaterne bliver lukket
af.
Nu startede jeg mailen med ros til medlemmerne over den måde tingene fungerer på. Der
er jo altid enkelte, der ikke kan finde ud af at overholde ganske almindelig opførsel.
Affaldsspandene er aflukkede – det er ikke ensbetydende med at affald skal efterlades ved
siden af affaldsspandene – det der er plads til i bagen på vej ud på runden er der sikkert
også plads til på vej ind.

GOD PÅSKE

Med venlig Hilsen
Henning Barsøe
Formand
Horsens Golfklub
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VEJLEDNING TIL TIDSBESTILLING AF ”FIKTIVE SPILLERE”
Gå i tidsbestilling i Golfbox via hjemmesiden www.horsensgolfklub.dk
Book som nedenfor alt afhængigt om du ønsker at gå 1-bold / 2-bold / 3-bold
•
•
•
•
•
•

Du skal vælge ”Anden” i union
Så skriver du 1-bold, 2-bold eller 3-bold afhængigt hvor mange der er i
bolden.
Skriv hcp. 45 i ”hcp-feltet”
Tryk Søg - Der kommer en pris frem på kr. 400,- den skal du blot se bort fra.
Tryk Godkend
Tryk ”Betal i klubben”
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Ved tidsbestilling via Golfbox-app
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vælg 18-huls banen
Vælg din spilledag og tid
Tryk – Tilføj spiller
Tryk – Søg spiller
Tryk på navn – indtast 1 – OK – søg
Tryk – Opret spiller
Skriv 45 i hcp.
Tryk OK – tilføj spiller
Gentag ovennævnte indtil du har fyldt bolden ud med 4 spillere

