
 

Covid-19 retningslinjer for spil på The Scandinavian 

Fra 5. maj 2020 

 

Velkommen som gæst på The Scandinavian. Vi beder dig læse vores Covid- 19 

retningslinjer igennem før du besøger os. 

 

Pro Shop, Klubhus & Check-in 

Det er tilladt at ankomme til området 20 minutter før din tee tid, hvorefter du har mulighed for 

at anvende driving rangen eller putting green i 10 minutter. Vi håndhæver disse regler ved ankomst. Du 

skal forlade området straks efter din runde er afsluttet. Dog senest kl. 21.00. 

Pro Shoppen og klubhuset på The Scandinavian er åbent. Følg venligst nedenstående retningslinjer, og 

benyt hånddesinfektion inden i går i Pro Shoppen.  

- Tjek-in sker via Pro Shoppen. 

- Pro Shoppen er åben og bemandet som normalt. Hold dog afstand og pas på vores personale. 

- Det er ikke være muligt at få udleveret scorekort, pin placeringer, tees eller baneguides. Benyt 

gerne diverse Apps til at føre scorekort, eller print det hjemmefra. 

- Toiletterne i både Half Way huset og v. Pro Shoppen i klubhuset er åbne. 

- Alle omklædningsfaciliteter er lukket. 

 

Golfbanerne og træningsfaciliteter 

Der er en række restriktioner for spil på The Scandinavian, som vi beder dig være opmærksomme på. 

Træningsfaciliteterne er åbent i et begrænset omfang, det er kun muligt at varme op 10 minutter før din 

tee tid.  

Der er 8 pladser på Driving Rangen – 4 til Old Course og 4 til New Course. 2 putting greens er ligeledes åbne 

- 1 til Old Course og 1 til New Course. Der kan maksimalt være 6 pr. putting green. Indspilsområdet er 

lukket. 

På banerne gælder følgende: 

- Der er ingen river i bunkers. 

- Der er flag i hullet og hulkopperne er sænket med mindre modifikationer Flaget må under ingen 

omstændigheder røres eller flyttes og bolden bør kun tages op af hullet med handsken. 

- Boldvasker, skraldespande og andre møbler på banerne er stadig fjernet. Vi beder jer fortsat tage 

alt jeres affald med hjem. 

 

Lokale & andre regler 

- Gå først til teestedet når spillerne foran dig er på fairway. 

- Hold tempo. 



 

- Det er tilladt at lukke igennem for bagfra kommende spillere. Vi anbefaler at dette gøres som 

vanligt, dog med den nødvendig afstand til hinanden. 

- Områder i bunkers, hvor sandet ikke er revet/udglattet, behandles som areal under reparation. 

Lempelse efter regel 16.1 c. Lokalreglen kan KUN anvendes under de nuværende forhold, indtil 

DGU tilbagekalder muligheden.  

- Hold 2 meters afstand fra andre mennesker. Undgå at samles i grupper. 

- Giv ikke hånd eller andet når runden er slut. Gå direkte hjem. 

- Medbring håndsprit og sprit hænderne af jævnligt. 

- For 4-bolde er maksimal tid for en runde 4 timer 

- New Course hul 6 – Spilles som et par-3 hul. Vi minder om, at alle SKAL spille fra måtterne. Vi 

henstiller til at alle følger anvisningerne på hullet. Hvis dette ikke følges, vil det resultere i en 

forsinket genåbning af hullet. 

 

Frost 

I tilfælde af frost vil din tee time blive annulleret og du vil ikke blive tildelt en ny tee time. Du vil få besked 
direkte fra GolfBox omkring annullering af din tee time. Du modtager ikke et telefonopkald som normalt. 
 
Beslutninger vedr. frost træffes dagen inden kl. 16.00 og vi beder dig holde ekstra godt øje med GolfBox. 
 
Vi beklager ulejligheden til de af jer, der får annulleret jeres tee time på grund af frost. På baggrund af 
denne helt ekstraordinære situation, er dette desværre den eneste realistiske mulighed for os. 
 

Åbningstider 

Banerne på The Scandinavian er åben alle hverdage fra 08.00 – 18.50. I weekender og på helligdage fra kl. 

07.00 – 18.50. Området inklusive parkeringspladsen lukker kl. 21.00. 

Reception og Pro Shop er bemandet og åben alle hverdage fra kl. 07.00 – 18.00 samt weekender og 

helligdage fra kl. 06.30 – 17.00. 

 

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse! 

 

 


