
 

Covid-19 retningslinjer for spil på The Scandinavian 

Gældende fra 18. maj 2020 

 

Pro Shop, Klubhus & Check-in 

Det er ikke længere restriktioner for, hvornår du kan ankomme eller forlade The Scandinavian. Vi gør dog 

opmærksom på, at området samt klubhus lukker alle dage kl. 22.00. 

Klubhus, Pro Shop og Restauranten på The Scandinavian er åbent. Følg venligst nedenstående 

retningslinjer:  

- Tjek-in foregår via Pro Shoppen. 

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

- Du kan nu få udleveret scorekort, pin placeringer, baneguides samt tees. Vi henstiller dog til, at 

diverse Apps fortsat benyttes. Der udleveres ikke scorekort til turneringer, Gents Club mv. 

- Omklædningsfaciliteterne er lukket. 

- Trolleys samt Club Cars er tilgængelige. Har du din egen trolley udenfor et skab i bagrummet, bedes 

du tage denne med hjem. 

- Én bane vil i weekendener og på helligdage være forbeholdt medlemmer. Den anden bane vil være 

forbeholdt medlemmer fra til kl. 09.30. 

Golfbanerne  

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

Vi beder jer følge myndighedernes retningslinjer, specielt omhandlede forsamlinger i grupper. 

- Hulkopperne er nu tilbage ved normalen. Benyt dog gerne handsken til at tage bolden op af hullet.  

- Der vil igen være river i bunkers. 

- Boldvasker, skraldespande og andre møbler på banerne er igen tilgængelige.  

- Vandposter på banen er åbne.  

- Tesla ladere på parkeringspladsen er tilgængelige.  

- New Course hul 6 er åbnet som et Par 4 hul og spilles fra vanlige teesteder. Det nye græs er 

foreløbigt markeret som Ground under Repair (GUR) med lempelse uden straf.  

 

Træningsfaciliter 

Træningsfaciliteterne er fra den 18. maj 2020 være yderligere åbnet. Vi beder jer dog tage ekstra meget 

hensyn til hinanden, så alle medlemmer får glæde af faciliteterne.  

- Driving Range er åben for opvarmning og generel træning. Der er 10 pladser på det øverste tee 

samt 6 pladser på det nederste tee. Hvis der er stor efterspørgsel på træningsfaciliteterne, beder vi 

om at alle begrænser sig til 30 minutter.  

- Driving Range vil fortsat være fra Huxley måtten – vi evaluerer dette løbende.  

- Alle Puttinggreens vil være åbne. Dog maksimalt 8 spillere pr. putting green.  

- Indspilsområdet er åben (inkl. græsarealet). Dog maksimalt 8 spillere på indspilsområdet.  

- Træningslektioner foregår i den nederste del af Drving Rangen eller den modsatte ende af Driving 

Range. Du vil blive informeret inden din lektion. 



 

 

Regler for spil på The Scandinavian 

- Der er ikke længere begrænsninger for antal tider i Golfbox.  

- Begræns antal forskellige spillepartnere. 

- Book dig ikke på andres tee time, medmindre det er aftalt i forvejen. Du risikerer din tee tid bliver 

slettet. Send os gerne en mail hvis du ønsker at spille med andre medlemmer. 

- Der kan bookes 14 dage frem. 

- Første tee time kl. 07.00 og sidste tee time er kl. 19.50. Vi gør opmærksom på, området samt 

klubhuset lukker kl. 22.00.  

- Èn bane vil på skift være lukket frem til kl. 11.30 af hensyn til greenkeepernes sikkerhed og 

mulighed for at vedligeholde banerne. 

 

Lokale & andre regler 

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

- Hold tempo og luk igennem.  

- Vi anbefaler fortsat et tiden for en 4-bold er maksimalt 4 timer. 

- Undgå at samles i grupper. 

- Medbring håndsprit og sprit hænderne af jævnligt. 

 

Åbningstider 

Banerne på The Scandinavian er åben alle dage fra 07.00 – 19.50.  

Reception og Pro Shop er bemandet og åben alle hverdage fra kl. 06.30 – 18.00 samt weekender og 

helligdage fra kl. 06.30 – 17.00. Udenfor åbningstid kan scorekort mv. afhentes i restauranten.  

Klubhus samt området (inkl. parkeringsplads) lukker alle dage kl. 22.00 

 

 


