
Opdatering: Retningslinjer for spil i Struer Golfklub 
 
Kære medlem i Struer Golfklub 
Først og fremmest skal der lyde en stor TAK, for jeres hensyntagen til klubbens 
medlemmer og ansatte under spil i Påsken. 
 
Til orientering har DGU i dag, i samarbejde med Sundhedsmyndighederne, givet lov til 
følgende retningslinjer, der i Struer Golfklub er gældende, jf. nedenfor: 

 

Retningslinjer for spil på 18 huls banen / Par-3 banen. 
Scorekort finder du i stativet i Kellmann reklamebilen foran 1. tee / På 
væggen i læskuret ved 1. tee. 

● 18 huls banen og Pay & Play banen er åben for medlemmer, Golfring Vest 
medlemmer og greenfeegæster. 
 
18 huls banen: Der SKAL af alle bookes starttider i Golfbox, men starttider 
skal ikke bekræftes.  
 
Greenfeegæster begge baner – betaling: Gæster overfører greenfeebeløbet 
inden start, til konto nr. 9119 000 441 5930 . 
 

● På begge baner er det tilladt at spille max. 4-bolde. 
 

● På 18 huls banen møder du op max. 10 minutter før din starttid – Vent i bilen 
og gå først til 1. tee, når du skal slå ud. 
På Par-3 banen bliver du ligeledes i bilen og går først til 1. tee, når du kan se 
der er ledigt. 
 

● Der må gerne spilles klubber i klubben, men alle retningslinjer, jf. denne, skal 
overholdes. 
 
Under runden – Gælder begge baner 

● Kørsel i buggy er kun tilladt for medlemmer der er godkendt til buggy for 
dårligt gående, samt medlemmer der selv har scooter eller buggy. 
Max. 1 person i en buggy. 
Kørsel skal overalt ske med omtanke og så vidt muligt skal kørsel ske på veje 
og stier. - Kør ikke op på forgreens og parker i semirough eller endnu bedre, 
på stierne. 



● Del ikke udstyr med andre 

● Hold god afstand under hele spillet 

● Flagstænger og hulkopper må ikke berøres 

● River i bunkers er fjernet, så der kan forekomme fodspor – Brug foden til at 
jævne overfladen 
 
Efter runden 

● Ingen håndtryk eller kram 

● Forlad klubben straks runden er færdigspillet 
 

● Træningsfaciliteterne – Åbner torsdag d. 16.4.2020 kl. 07:00 
Puttinggreen er åben – Max. 5 personer ad gangen (benyt egne bolde) 

● Indspilsgreen er åben – Max. 3 personer ad gangen (benyt egne bolde) 

● Drivingrange er åben – Max. 10 personer ad gangen (benytter du klubbens 
spande og rangebolde, så sørg for at tage en éngangshandske med du kan 
benytte). Der vil på rangen stå en stor spand med sæbevand, du kan dyppe 
spanden m. boldene i. 
 

● Bagrum: 1 person ad gangen. Ind- og udgang skal ske fra døren mod 
indspilsgreen (ikke over gårdspladsen, da den tilhører vores nabo). 
 

● Vaskepladsen: LUKKET  

● Klubhuset: LUKKET  

● Terrassen: LUKKET 

● Banetoiletterne: Åbner onsdag d. 15.4.2020 kl. 07:00 – Sørg for god hygiejne 
ved at tørre berørte overflader af, når du forlader toiletterne. 
 

● Proshoppen: Se åbningstider på hjemmeside og FB. 

● Sekretariatet: LUKKET for personlig henvendelse. 

● Café Humlum: Take away tilbydes. Bestilling skal ske pr. telefon.  
Udlevering sker efter nærmere anvisning fra køkkenet. 

Hold god afstand overalt hvor du færdes. 

Se i øvrigt DGU´s anbefalinger via dette link: 
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/anbefalinger-til-brug-af-faciliteter-i-perioden-til-den-10-
maj 
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Med venlig hilsen 
Struer Golfklub 


