
Sp. Nr. Emne Spørgsmål & svar
#1 Adgang til bagrum Kan jeg komme i bagrum ved træningsbanen?

Ja, alle bagrum ved træningsbanen kan bruges uændret. 
Mængden af skabe i hvert rum er så få, at dette kan foregå 
på ansvarligvis, hvis der blot udvises hensyn til hinanden 

#2 Adgang til bagrum Kan jeg komme i bagrum ved klubhuset?

Ja, mellem kl. 08.30 og kl. 18.00 vil den forreste dør ud mod 
Marbæk være åben. For at mindske mængden af mennesker 
i bagrummet opfordrer vi til at tage udstyret med hjem. Ved 
brug af bagrum venligst benyt sprit ved døren og der må 
max. opholde sig 2 personer ad gangen i rummet.

#3 Buggy Er det tilladt at køre med buggy?
Ja, det er tilladt at køre i buggy og de kan bestilles via 
telefon eller mail til klubbens kontor.

#4 Træningsbane/områder Må man bruge træningsfaciliteter?
Ja man må bruge klubbens træningsbane. Træningsbanen er 
inddelt i felter hvor der max. må opholde sig 10 personer ad 
gangen . 

#5 Turneringer Bliver der spillet turneringer, ugeturnering etc.?
Nej, alle turneringer er indtil videre aflyst til og med den 31. 
maj

#6 Klubber i klubben Må vores klubber i klubben spille?
Vi henstiller til, at klubber i klubben begrænser deres 
aktivitet og undgår forsamlinger før og efter runden.

#7 Juniortræning Hvornår starter juniortræning?
Alle aktiviteter inkl. træning for vores juniorer er indtil videre 
indstillet til og med den 31. maj

#8 Elitetræning Hvornår starter elitetræning?
Alle aktiviteter inkl. træning for vores elite er indtil videre 
indstillet til og med den 31. maj

#9 Kontor Kan jeg kontakte klubbens administration?
Det vil ikke være muligt at kontakte dem i klubben. Vi vil 
svare på telefon 75269219 og mail kontor@egk.dk, indenfor 
gældende åbningstid

#10 Greenkeeperne Må jeg kontakte greenkeeperne?
Nej, der må under de givne omstændighder ikke tages 
kontakt til greenkeperne. Hverken i greenkeepergården eller 
på banen.

#11 Frivviligt arbejde Er frivilligt arbejde stillet i bero?
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Ja, indtil videre er det frivillige arbejde i og omkring 
klubhusfaciliteterne samt på baneanlægget stillet i bero

#12 Golfens dag den 26. april Bliver Golfens Dag til noget?

DGU har rykket Golfens Dag til en ny dato. Esbjerg Golfklub 
har vurderet at dagen ikke kan afholdes på forsvarligvis og 
Esbjerg Golfklub er derfor ikke en del af Golfens Dag i 2020.

#13 Klubaktiviteter Hvad med klubaktiviteter?
Alle aktiviteter i klubben er aflyst til og med den 31. maj

#14 Klubhuset Kan jeg komme ind i klubhuset?
Nej, hele klubhuset inkl. kontor, shop, toiletter, 
omklædningsrum er helt lukket og aflåst indtil videre.

#15 Toiletter Kan man komme på toilet ved besøg i klubben?

Ja de 3 toiletter på banen er åbne og bliver hyppigt rengjort. 
Toiletter på 1. sal er åben i restaurantens åbningstid. 

#17 Regionsgolf Starter Regionsgolf som planlagt?
Bestyrelsen har valgt at trække alle klubbens hold fra 
regionsgolf i 2020, så der vil ikke blive spillet regionsgolf i 
2020.

#18 Restauranten Kan man købe/kontakte restauranten?
Restauranten er åben fra mandag den 18. mj og der kan 
bestilles bord/mad, samt Take Away via tlf.: 28870186 eller 
mail restaurant@egk.dk

#19 Par 3 banen Må der spilles på par 3 banen?
Ja, man kan spille på Par 3 banen, der skal bestilles tid via 
Golfbox. En tid er = en runde på Par 3 banen.

#20 Undervisning Kan jeg få undersvisning ved en af proerne?
Ja, det er igen muligt at købe undervisning hos vores 
trænere. Bookining via Golfbox.

#21 Vogne Må man benytte klubbens vogne?
Ja, det er igen muligt at benytte klubbens vogne, men vi 
opfordre til at man så idt muligt benytter sin egen vogn. Der 
er opstillet sprit og spritklude ved klubbens vogne, disse skal 
benyttes både inden og efter runden. Vogne skal sættes 
tilbage på plads efter brug. 

#22 Banen Skal vi fortsat spille med måtter/oplæg?
Nej, der spilles ikke længere med måtter/oplæg. På klubbens 
hjemmeside kan man altid se gældende lokalregler for 
begge baner. 

#23 Greenfee Må jeg tage en gæst med fra en anden golfklub?

Ja, der er åben for greenfee gæster ifølge med medlemmer. 
Tiden medlemmet og greenfee betales online ved bookning.

#24 Regulering af hcp. Kan man blive reguleret i hcp.?



Ja, der er åben for selvindtastning af scores til regulering via 
Golfbox på PC eller App. Midlertidige tilpasning af 
golfreglerne kan ses på klubbens hjemmeside.

#25 Affald Hvad med mit affald når affaldsspande er lukket af?
Skraldespande på begge baner og ved klubhuset kan igen 
benyttes som normalt.  

#26 Teesteder Hvorfor er alle teesteder ikke åben?
Vi skal så vidt muligt undgå tendenser til kø på banen og 
derfor har vi valgt, at holde tee 64 på Marbæk og tee 59 på 
Myrtue lukket. Herved undgår vi, at man skal gå bagud til 
teesteder etc.

#27 Begynderhold Hvornår starter næste begynderhold?
Vi starter undervisning af nye golfspillere i løbet af uge 18. 
For mere information hold øje med klubbens hjemmeside 
eller kontakt kontoret på tlf. 75269219 aller via mail: 
kontor@egk.dk

#28 Proshoppen Kan man købe noget i proshoppn?
Ja, proshoppen har åbent i begrænset omfang og ellers efter 
aftale.

#29 Bekræft tid Hvordan bekræfter jeg min starttid?

Man skal bekræfte sin starttid via Golfbox App på sin 
telefon, så snart man er indenfor 2 km radius af golfklubben. 
I denne tid bekræfter man tiden for hele bolden.

#30 Langsomt spil Skal man lukke hurtigere bolde i gennem?
Ja, man skal lukke begved gående bolde igennem, hvis de er 
hurtigere end egen bold. 

#31 Hjertestarter Hvordan kan man komme til klubbens hjertestarter?

Hjertestarten er midlertidig placeret i klubbens bagrum, hvor 
der åben via den forreste dør ud mod Marbæk. Hjertestarten 
er placeret umiddelbart indenfor døren til venstre. Man kan 
altid ringe på 75269219 hvis man har brug for akut hjælp.


