
Korona Regler Klæbu Golfklubb 

Klubbens hjemmeside finner du her: 

https://www.klabugolf.no/ 

 

 Lese nøye igjennom denne informasjonen før du går ut på banen. 
  
Klæbu Golfklubb tar koronasituasjonen svært alvorlig, og vi følger de retningslinjer og restriksjoner for spill som er pålagt oss av Norges 
Idrettsforbund og Norges Golfforbund. Vi er kjent med at noen klubber/spillere dessverre ikke tar tilstrekkelig ansvar i denne situasjonen 
og tror at aktiviteten kan foregå slik den gjorde før viruset slo til. Slikt må vi for all del unngå her på Klæbu, det vil kunne føre til stenging 
av anlegget, og i verste fall alle golfbaner i Norge. Vi må alle ta ansvar og følge oppsatte regler til punkt og prikke!  

 

NB! kke besøk golfanlegget dersom du er i karantene, hoster eller har symptomer på smitte. 
   

         

Golfbox 
 

1.    Alle som skal spille må booke spilletid i Golfbox. Det er ikke tillatt å gå ut uten at spilletid er booket. Gjør dette hjemmefra før du 
kommer på banen. Dette er nødvendig da vi må ha oversikt over alle som befinner seg på banen til enhver tid. 

2.     Man trenger ikke bekrefte ankomst. Booking skjermen i 6-kant huset skal ikke brukes.. 
3.    Selskapsrunder kan være handicaptellende, under forutsetning av at NGF’s «Covid-19-relaterte modifiserte golfregler» følges.  

Se NGF`s hjemmesider om dette. 
4.    Greenfeemedlemmer og gjestespillere må betale greenfee via Vipps. Søk opp Klæbu Golfklubb og velg i menyen som foreligger. 

 
 
 
 

6-kanthuset og klubbhus 
 

-          6-kanthuset er åpent med begrensninger på at 4 stk. kan oppholde seg der samtidig. 
-    Toalett i 2.etg. på klubbhuset vil være åpent. 
-          Alle plasser på banen hvor det står «Antibac eller lignede» er strategisk plassert til benyttelse.  
-          Scorekort er ikke tilgjengelig. 

  

 

Treningsområdet 
 

Drivingrange og treningsområde vil være tilgjengelig, husk hold avstand på 1 meter mellom hverandre.  Ballkurver blir ikke tilgjengelige, så ta med eget 
spann, plastpose eller liknende for å bruke på ballautomaten. 

Husk 20– kroninger til ballautomaten. 

 
På banen 

 
-          Sett deg inn i koronaregelverket før du slår ut. Du finner det på våre nettsider og på oppslag utenfor 6-kanthuset. 

-          Det er ikke raker i bunkere. Rak så godt du kan med skoen eller golfkøllen. 
-          Det er ikke søppeldunker ute på banen. Ta med søppel hjem! 

-          Ikke ta ut flaggstangen på green, dette for å unngå berøringssmitte. 
-          Det er ikke ballvaskere på banen. 

  
Retningslinjer og restriksjoner 

 
Retningslinjer for å begrense koronasmitte er også slått opp på plakater i 6-kanthuset, samt tilgjengelig på våre nettsider! 

Retningslinjene oppdateres kontinuerlig av Norges Golfforbund. 
Se her: https://www.golfforbundet.no/korona.   

  
Med vennlig hilsen fra Klæbu Golfklubb 
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