Nyhedsbrev Coronavirus
Kære medlem
Som det er fremgået af pressemøder og mediernes omtale, så er der i øjeblikket tale om en helt
ekstraordinær og alvorlig situation for Danmark.
Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbund opfordrer alle klubber til at aflyse alle indendørs aktiviteter,
fælles træninger og kampe/turneringer.
Den opfordring følger vi i Sorø Golfklub, så indtil videre er alle klubaktiviteter aflyst – i hvert fald indtil og
med søndag d. 29. marts.
De nærmere detaljer gennemgås i det følgende.
Jeg håber på jeres forståelse, og på, at I alle kommer godt igennem den kommende periode.
På klubbens vegne
Carl Henning G. Johnsen
Klubhuset bliver lukket i første omgang frem til og med søndag den 29. marts. Indgangspartiet vil være
åbent. Toiletterne i indgangspartiet vil ligeledes være åbne. Rengøring af toiletterne vil ske en gang om
dagen. Der opfordres til man selv er opmærksom på ens egen hygiejne ved brug af toiletterne.
Der vil være fortrykte scorekort i indgangspartiet. Evt. godkendelse af tider i golfbox skal bekræftes på
mobil.
Alle møder i klubhuset er aflyst frem til og med d. 29. marts.
Green-fee gæster betaler på mobil pay nr. 99027 kr. 200.- skriv nr. og DGU-nr.
BANEN er åben for spil i privat regi, men det frarådes at større grupper samles efterfølgende.
Klubturneringer og private turneringer er ligeledes aflyst.
Toiletterne på banen er aflåst.
Det frarådes at man bruger boldvaskerne på banen af hensyn til smittefare.
Drivingrangen er så våd efter vinterens regn, at boldopsamleren ikke kan køre derude endnu uden at
sidde fast eller ødelægge græsset. Der må indsamles bolde på drivingrangen med den grønne
boldopsamler. Husk at være opmærksom på medlemmer der står og træner.
Pro-træner: Al træning med klubbens træner Steffen Høyer er aflyst frem til og med d. 29. marts.
Greenkeeperne har kun to mand på arbejde ad gangen. Banen vil blive klippet, men der kan komme
perioder hvor klipning ikke vil være lige så optimal, som den ville være ved normal tilstand i
arbejdsgangen.
Kontoret holder åbent. I opfordres til at begrænse kontakten til mails til rn@soroegolf.dk eller telefonisk
kontakt på 57849093. Evt. kan man banke på ruden ind til kontoret for fysisk kontakt dog med en vis
afstand til hinanden. Samme regler gælder ved kontakt til Golfshoppen.

Restaurant Tee-stedet lukker helt ned til og med d. 29. marts. Arrangementer som er bestilt afvikles
kun efter aftale med Conni. Restauranten kan kontaktes på tlf. nr. 57848001 eller e-mail restaurant@teestedet.dk
Sorø Golfklub vil løbende informere når der kommer opdateringer fra politisk side.
Med venlig hilsen
René Nielsen
Forretningsfører

