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Kære medlemmer i Juelsminde golfklub.
Sæsonen er nu for alvor i gang, det gælder også de forskellige Sections. I søndags afholdte vi åbningsmatch med hele 122 deltagere, hvilket er virkelig flot. Vi håber alle som deltog havde en god dag på vores flotte bane.

Åbning af cafe og terrasser.

Corona har fortsat været en udfordring her i opstarten, men fra på onsdag kan vi åbne op for klubhus og cafe. Vi skal dog stadig
overholde myndighedernes retningslinjer og følgende vil fra på onsdag være gældende:
•
•

•

Mad og drikkevarer kan hentes i cafeen, og må nydes på terrasserne. Det kræver ikke coronapas/negativ test for at hente
mad og drikkevarer i cafeen, og opholde sig på terrassen.
Cafeen er også åben for indendørs servering. Hvis man vil sidde indendørs skal der bestilles bord, minimum 30 minutter før.
Man skal ligeledes fremvise negativ Coronatest der maksimalt er 72 timer gammel, eller et coronapas for at man må opholde sig indendørs i cafeen. Vi opfordrer til, at man bestiller bord inden man går ud og spiller.
Bordbestilling kan ske i cafeen, eller på telefonnummer 2118 5554.
Der er fortsat et forsamlingsforbud på 50 personer til udendørs aktiviteter, hvorfor der ikke må laves forsamlinger forud for
matcher osv. Vi åbner dog op for matcher med gunstart, forudsat at deltagerne ikke forsamler sig ved og omkring klubhuset
før matcherne.

Vi håber at I alle vil hjælpe til med, at overholde de gældende regler og retningslinjer som kommer fra myndighederne, og ikke
er regler som vi i bestyrelsen har mulighed for at påvirke eller tilpasse.
Vi glæder os til, at der igen kommer liv og god stemning i og omkring klubhuset og vil løbende holde jer informeret om ændringer i vores håndtering af corona-restriktionerne jf. myndighedernes udmeldinger.

Info fra greenkeeperne

Vores greenkeepere er i fuld gang med at prikke fairways. Når nattefrosten er væk, vil der blive kørt gødning ud.
Så snart vi har fået gødet, kan vi også køre sand ud på fairways, I vil blive informeret når dette arbejde skal udføres.
Allerede nu er vi klar til at topdresse greens, I kan derfor i de kommende dage opleve at greens vil være lukket i korte perioder.
Der arbejdes på en green af gangen, og kommer I som spillere frem til et hul, hvor greenkeeperne er i gang med at topdresse, så
må I på dette hul spille til vintergreen.
Vi glæder os til at se jer alle i klubben i den kommende tid.
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