Til alle Esbjerg Golfklubs medlemmer.

VIGTIG MEDDELELSE
Først og fremmest en stor tak til de af vores medlemmer, heldigvis langt hovedparten,
som forstår alvoren af COVID19, og som overholder de regler og retningslinjer, det har
været nødvendigt at indføre for, at vi alle kan spille golf.
I Esbjerg Golfklub gælder de samme regler som i resten af samfundet, og vi bliver alle
nødt til at være tålmodige.
Desværre har vi igennem de seneste dage oplevet, at der er medlemmer, som ikke har
forstået alvoren. Tirsdag blev der gentagne gange observeret forsamlinger af spillere på
over 10 personer på 1. teested for at ”trække lod”. Det er IKKE tilladt. Spillerne skal
være fordelt, inden de møder op til hver deres 4-bold. Der vil blive/er taget kontakt til de
spillere, der tirsdag ikke overholdt disse retningslinjer.
Vi oplever også, at der stadig er medlemmer, der har misforstået reglerne om brugen af
træningsbanen. Det er stadig kun tilladt at bruge vores træningsbane, hvis der er booket
tid. På kontoret har vi de sidste par dage fået henvendelser fra medlemmer, der har haft
en træningstid, men som er kørt forgæves, fordi medlemmer uden træningstid har
optaget pladserne. Lad os nu hjælpe hinanden med gode oplevelser.
Der er stor aktivitet på banerne særligt i disse corona tider. De ændrede tider mellem
boldene betyder, at vi mangler 2 tider i timen – det vil sige, at vi kan sende 200 færre
spillere på banen om dagen. Af disse grunde opfordrer vi alle medlemmer til at udvise
forståelse for den manglende fleksibilitet som dette medfører.
Som tidligere oplyst er det muligt for medlemmer af Esbjerg Golfklub at tage en greenfee
gæst med ud at spille. Husk at der skal bookes tid og der skal betales greenfee via
Golfbox ved bookning af tiden.
Endnu engang henstiller vi til at forsamlingsforbuddet samt øvrige retningslinjer
overholdes.
Gældende retningslinjer kan ses her
Pas på jer selv og jeres medspillere.
Bestyrelsen og ledelsen

