Bäste Medlem!
Vi vill härmed både informera om våra insatser och försiktighetsåtgärder, med
anledning av Covid-19, samt mana till lugn inför kommande golfsäsong. Vi kommer
göra insatser för att minimera smittrisk för allas bästa.
Kansli och registrering
För medlemmar släpper vi på grund av rådande läge på skyldigheten att registrera
dig vid ankomst. Detta för att dels minska risk för smittspridning genom att många
vistas på samma plats och dels för att skydda kansliets personal. Du kan fortfarande
registrera din ankomst via ”Min golf” eller genom att ringa in till kansliet.
Har du betalande gäster med dig, är en i sällskapet välkommen in men vi ber denne
att hålla avstånd och förordar betalning via Swish.
Vid ärenden in till kansliområdet, för att exempelvis hämta scorekort via terminalen
eller kansliet, ber vi er att enbart en i bollen går in. Var observant så inte någon redan
är i området utanför kansliet, då väntar vi utanför dörren tills denne gått ut. Max 2
personer får vistats i utrymmet samtidigt. Scorekort finns i kuren och är det klubben
förordar att vi använder. Vid frågor eller hjälp med att exempelvis registrera rundor
ring in.
All passage till restaurangen går via någon av entréerna uppe, ej via trappan.
Vid passage till omklädningsrum, toalett eller anslagstavlor håll avstånd och stanna
inte för att prata i utrymmet utanför kansliet.
Omklädningsrum
Vi kommer tillsvidare att ha dessa öppna men observera att inga handdukar kommer
att finnas att tillgå av risk för smittspridning. Håll avstånden till varandra och uppehåll
er inte längre än nödvändigt i utrymmet.
Restaurang
Istället för lunchbuffé använder vi oss av tallriksservering. Vi håller en redan hög nivå
på vår städning och hygien i kök och matsal men höjer den nivån ytterligare nu.
Personalen i krogen är restriktiva med fysisk kontakt. Vi har även valt att minska
antalet sittplatser i restaurangen, för att minska risk för smittspridning. Vi uppmanar
er till att tvätta händerna innan ni går in i restaurangens serveringsdel.
Kiosk
Vi uppmanar alla att efter 9:e hålet, tvätta händerna innan ni gör era inköp i kiosken
eller tar av självserveringen, detta för allas hälsa. Vill ni ha påtår ber vi er ta ny mugg
för att förhindra smitta. Vid besök får max 3-4 personer befinna sig inne i kiosken
samtidigt.
Shopen
Vid besök får max 3-4 personer befinna sig i shopen samtidigt. Vi ber er även där att
hålla avstånd, till övriga kunder och kassan samt att inte uppehålla längre än ni
behöver så att alla ges chans att komma till.

På banan
Träning och spel på banan fortgår som vanligt. Var noga med att hålla avstånden till
varandra. Under rådande omständigheter tar vi inte varandra i hand eller kramar om
varandra på banan. Låt flaggan sitta i hålet och var vaksam på om du använt krattor i
bunkrar så att du inte tar dig i ansiktet efter.
Tänk på att hålla en god handhygien, vara vaksamma på symtom och
använd allmänt sunt förnuft. Vid minsta symptom ber vi dig att stanna hemma.
Med anledning av situationen i samhället följer vi utvecklingen, där vi dagligen tar del
av information och följer rekommendationer från myndigheter. Vårt gemensamma
ansvar är nu att minska risken för smittspridning. Vi kommer att hålla medlemmar och
gäster löpande informerade om läget via hemsidan och medlemsbrev.
Varmt välkomna!
Styrelsen

