Kære formænd, klubber og medlemmer
Så skete det! Forsamlingsforbuddet er pr. dags dato lempet til 50 personer. Denne lempelse ligger Dansk
Minigolf Union sig fuldstændig op ad, hvorfor det nu er tilladt at være op til 50 personer på alle anlæg, uanset
størrelse. Endnu engang vil vi bede alle vores klubber være opmærksomme på de kommunalt gældende
regler hos netop JER, så vi fortsat holder god dialog hermed og undgår misforståelser og overtrædelser af
lokalt gældende retningslinjer. I forlængelse heraf ønsker vi at gøre opmærksomme på, at vi fremadrettet vil
lægge os op ad de retningslinjer ift. forsamlinger, som regeringen udsteder. Så, medmindre der pludselig sker
en stramning af forsamlingsforbuddet, vil I fremadrettet blot skulle følge de officielle retningslinjer
vedrørende forsamlinger. Skulle I opleve tvivlsspørgsmål, så kan I altid kontakte Marianne på
konsulent@minigolf.dk.
Dette betyder også, at mange klubber inklusiv vores lokalunioner så småt vil kunne starte op med stævner,
turneringer m.m. med maksimalt 50 deltagende personer (dette INKLUSIV stævneleder, evt. eksterne
dommere, kioskpersonale etc.). Har man derfor to kioskpersonaler og én ikke-spillende dommer, kan man
maksimalt have 47 deltagende spillere.
Derudover giver dette mulighed for, at de foreninger, som ikke nåede at afvikle generalforsamlinger forud
for Covid19-situationen nu kan få afviklet disse, såfremt det er med maksimalt de 50 personer (alle
inklusive).
Krav til klubbens facilitet
• DIF og DMgU bakker op om, at der nu gives adgang til klubhuse, omklædningsrum, toiletter og
kiosker, såfremt de gængse retningslinjer vedrørende rengøring og afspritning overholdes. MEN! da
der er MEGET forskellige retningslinjer afhængigt af den kommune I tilhører, opfordrer vi til, at I
undersøger mulighederne med Jeres kommune.
• Klubben skal kunne give medlemmer adgang til håndvask eller håndsprit ved behov i forbindelse med
åbningstider.
• Klubben er ansvarlig for, at informationsplakater fra Sundhedsstyrelsen bliver tydeligt ophængt ved
deres baner.
Spiltekniske formalia
• Myndighedernes generelle anbefalinger om at holde afstand og begrænse den fysiske kontakt skal
fortsat overholdes. Her har DMgU i samarbejde med Corona-hotline opsat følgende anbefaling, for
at imødekomme dette:
o Der er kun én person, der noterer resultater under hele spillet, således tavle og kuglepen
ikke skal skifte hånd under spil. Der opfordres til, at alle medbringer egen kuglepen ved
træning og spil. I forbindelse med klubber, der udlåner kuglepenne skal disse kunne sprittes
af før og efter brug.
o Bevægelse omkring banerne på alle anlæg foregår med uret, således der opretholdes en
afstand på minimum en meter til nærmeste spiller. Dog to meter til spillere fra udsatte
målgrupper.

o

På anlæg, hvor banerne ligger meget tæt opfordrer vi klubber til at udforme særlige
retningslinjer, hvortil klubben kan opretholde myndighedernes anbefalinger om minimum
en-to meters afstand.

Krav til medlemmer i forbindelse med spil
• Medlemmer bør møde op omklædt og medbringe deres eget udstyr – dvs. som minimum en kølle,
bolde og en kuglepen. I tilfælde af, at nogle spillere ikke har eget udstyr, er det klubbens vurdering,
om denne har ressourcer og mulighed for at stille udstyr til rådighed. Såfremt klubben vælger at
udlåne udstyr, skal dette rengøres og afsprittes efter brug.
• Medlemmer med symptomer på sygdom eller forkølelse må IKKE deltage
• Medlemmer med helbredsmæssige svækkelser eller høj alder bør ikke deltage
• Medlemmer er ansvarlige for at opretholde god hygiejne ved at vaske hænder og spritte efter behov.
I den forbindelse opfordrer vi medlemmer til at medbringe håndsprit til eget behov.
• Medlemmer af foreningen er medansvarlige for, at der på intet tidspunkt opholder sig mere end de
anbefalede 50 personer på klubbens anlæg.
Andet
• I tilfælde af regnbyger opfordrer vi fortsat de medlemmer, som har mulighed for det, at søge læ i
egen bil, således de, som ikke har mulighed herfor, kan benytte klubbernes overdækninger, og vi
fortsat holder den anbefalede afstand til hinanden.
Hvis ovenstående skulle henlede til spørgsmål, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte DMgUs formand
Leif Meitilberg på formand@minigolf.dk.
Ift. åbning for turister og eksterne spillere, herunder personer der er afhængige af at kunne låne udstyr af
klubben, så opfordrer vi igen til at klubberne tager kontakt til deres pågældende kommuner for afklaring
herpå. Såfremt kommunen giver grønt lys for udlejning af køller m.m. til eksterne spillere, så er det
kommunens regler herfor, der er gældende for den enkelte klub. Klubberne skal dog som minimum kunne
give adgang til håndvask eller håndsprit, ligesom der skal være ansvarlige i klubben, som står for afspritning
af brugt udstyr inden ny udlejning.
Vi opfordrer naturligvis, i forlængelse af ovenstående, til at vores klubber har fokus på deres medlemmer og
deres muligheder for spil under disse lempede begrænsninger, da vi forventer et øget tryk og efterspørgsel
for at kunne spille minigolf, såfremt der fra kommunerne gives grønt lys for eksternt spil på banerne. En evt.
oversigt over åbningstider for turister og eksterne spillere, samt fastlagte træningsaftener kun for klubbens
spillere, kan være med til at overskueliggøre, hvornår der kan allokeres træningstid til klubbens spillere, og
hvornår klubbens spillere vil skulle indgå i kombination med eksterne spillere
Vi glæder os til at se endnu mere aktivitet på alle banerne rundt om i landet – naturligvis med respekt for
situationen og de retningslinjer, der er os givet af myndighederne. Godt spil, til alle

På vegne af bestyrelsen
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