
Retningslinjer for spil på 18 huls banen og Pay & 
Play banen, fra og med mandag d. 18. maj 2020 ca. 
kl. 12. 

● 18 huls banen og Pay & Play banen er åben. 
  

● 18 huls banen: 
Der SKAL bookes starttider i Golfbox 
Bekræftelse af starttider (Medlemmer): 
Må på eget ansvar bekræftes på touchskærmen i klubhuset. 
Scorekort kan stadig afhentes i golfbilen foran 1. tee, hvis man ikke 
ønsker at komme i klubhuset og berøre touchskærmen.  
 
Bekræftelse af starttider og betaling af greenfee (Gæster): 
Bekræftes/betales på Proboxen i klubhuset, hvor der samtidig 
udskrives scorekort. 
  

● Buggy – Begge baner: 
SKAL bookes pr. tlf./mail et par dage før. 
Betales på Proboxen i receptionen. 
Buggy afhentes og afleveres i p-båse i gården. Nøgle og navneskilt 
sidder i bilen. 
  

● Buggy nr. 5, for dårligt gående medlemmer af Struer Golfklub, der er 
godkendt til brug af bilen: 
Aftaler indbyrdes bookning af bilen, jf. tidligere udsendt besked. 
  

● Det må spille max. 4-bolde. 
  

● Alle hurtigere bolde skal lukkes igennem, med behørig afstand. 
  

● Du møder op max. 10 minutter før din starttid – Vent i bilen og gå først 
til 1. tee, når du skal slå ud (på Pay & Play banen, når du kan se der er 
plads). 
  

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

● Kørsel i buggy er tilladt for 2 pers. 
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, hulkopper og river m.m. må berøres på eget ansvar. 

 
Efter runden 

● Ingen håndtryk eller kram 
  

● Træningsfaciliteterne: ÅBEN 
● Vaskepladsen: ÅBEN og må benyttes på eget ansvar. 
● Klubhuset: ÅBEN, dog kun for bekræftelse af starttid og betaling af 

greenfee. 
Det er IKKE tilladt at opholde sig i omklædningsrum, gangarealer eller 
receptionsområde. 

● Toiletter i klubhuset: ÅBEN og må benyttes på eget ansvar. – Sørg 
selv for at afspritte før og efter brug. 
Rengøres af klubben 1 gang dgl. 

● Terrassen: ÅBEN med restriktioner. 
● Banetoiletterne: ÅBEN – 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. – Ring eller sendt 

en e-mail. 
● Café Humlum: Åbner d. 21.5. kl. 11, med restriktioner. 

Hold god afstand overalt hvor du færdes. 
 

Med venlig hilsen 

Struer Golfklub 

 


