
Nyheder vedr. Henne Ugen 

 

Corona retningslinier for afholdelse af Henne Ugen. 

 

Ved ankomst for udlevering af Scorekort bør man stille sig i køen og overholde afstandskravet som 

markeret med tape. Håndsprit vil være til rådighed – brug det. 

Dernæst kan man gå til Driving Range eller de øvrige træningsområder. Man kan også sætte sig ved borde 

på terrassen eller gå på par-3 banen. 

Ved træningsområderne må man ikke samles mere end 50 personer pr sted. Driving Range, Putte-bane 

eller indspilsområde. Vi forsøger at holde opsyn men vær også selv opmærksom. Er området allerede fyldt 

op bør du gå et andet sted hen. 

På terrassen bør man opholde sig siddende. 

 

Efter spil sætter man sig sammen med sine medspillere på terrassen eller i klubhuset. Udlevering af mad 

sket ved grillen efter anvisning. Også her bør man overholde afstandskravet på 1m fra næsetip til næsetip. 

 

Pas på dig selv og hinanden. 

 

Bliv hjemme hvis du er syg eller føler dig utilpas. 

 

Ny bane 

Selvom der ikke er ændret på banen er det alligevel en anden bane der skal spilles. Fra søndag går vi over til 

meter-bane og HCP-nøglerne er også ændret. 

I Henne Ugen spiller alle herrer fra Teested 58 mens kvinder spiller fra Teested 49. Derudover har vi fået et 

Teested der hedder 54. Det vil være en kombination af eksisterende Teesteder således at man på nogen 

huller spiller sammen med Teested 58 mens man på andre spiller sammen med Teested 49. Men altså ikke i 

Henne Ugen. Filosofien bag overgangen til meter-bane er at man bør vælge bane ud fra sine færdigheder 

og ikke ud fra køn. Således vil en kortereslående herre kunne vælge en lidt kortere bane mens en længere-

slående kvinde vil kunne vælge en lidt længere bane. 

Efter gennemgang af mange scorekort er det blevet besluttet at ændre nøglerne så de passer bedre til 

hullernes sværhedsgrad. SÅ VÆR OPMÆRKSOM når i noterer scoren. GolfBox skal nok regne det korrekt ud 

ud fra den nye fordeling, men pas på med ikke at samle op for tidligt hvis det nu er et hul hvor du har fået 

en streg i forhold til tidligere. 


