Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av
Covid-19 (Corona) – Gäller tillsvidare på Grönlund GK

Allmänt på denna golfanläggning:
•

Personalen på klubben, gäster och medlemmar ska inte befinna sig på
anläggningen vid minsta sjukdomssymptom.

•

Vi tillämpar socialt säkerhetsavstånd på minst 2 meter samt tar ej fysiskt i
varandra. Hosta och nys i armvecket.

•

Vi kommer att regelbundet desinficera betalterminaler och vissa andra ytor som
är frekvent använda.

•

Var extra noga med handhygienen → tvätta händerna noggrant och ofta.
Handtvätt med tvål och vatten finns i omklädningsrum, bakom kiosken mellan hål
18 och hål 10, i WC mellan hål 15 och 16, samt i restaurangen för restaurangens
gäster. Tag gärna med egen handsprit.

Allmänt alla golfare:
• Hämta hem gratisappen MinGolf Bokning (för bokning av tider och
incheckning).
• Hämta hem ONTag Scorekort eller Caddee (för digitalt anpassat scorekort
för dig). För spel på andra banor än din hemmabana kan det medföra det en
prenumerationskostnad. Info om det går att hitta i appen.

Banan:
För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller
nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår
anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A
och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.
Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången
Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om
flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda
handske, alternativt med en klubba.

Hålet
Hålen är tillfälligt grundare. När en boll har stannat efter ett slag och någon del av
bollen är under greenytan anses den hålad, även om inte hela bollen är under
markytan.
Om ingen del av bollen är i hålet under greenytan är bollen inte hålad och måste
spelas som den ligger.
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar
Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren ska efter att ett slag eller annan åtgärd
gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som
förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.
Beslutet från Regelkommittén är att ronder spelade enligt ovanstående
rekommendationer med svenskt klargörande är giltiga som handicapronder.

Shop/reception:
• Max 4 kunder i butiken samtidigt.
• Vänligen tvätta händer / använd handsprit innan du går in i shoppen.
• Max en person per sällskap (oavsett gruppens storlek) ska checka in /
ankomstregistrera gruppen / betala för gruppen.
• Betala gärna dina köp i butiken med swish.

Ankomstanmälan
Medlem:
• Vänligen använd appen MinGolf Bokning för bokning av starttider och
incheckning.
• Du som är medlem, men ändå ska betala någon form av greenfee, gör detta
i det fall det är möjligt genom att förskottsbetala via appen. Om detta inte
är möjligt, t.ex. vid spel endast 9 hål eller GKplus-klippet, välkommen in i
receptionen.
• Blanka scorekort finns att hämta i shop/reception och i greenfeebåset.
• Är ni ett sällskap som behöver betala eller ha annan hjälp av receptionen
vänligen skicka in endast en person ur sällskapet.

Gäst:
• Vänligen förskottsbetala greenfee i den mån det går. Har du golfhäftet vill
vi att du använder deras app för att checka in ditt besök och sedan visa upp
detta för personalen. Har inte receptionen öppet fyller du i en
ankomstanmälan i greenfeeboken på plats, samt swishar in betalningen
enligt anvisningar som finns i greenfeebåset.
• Blanka scorekort finns att hämta i shop/reception och i greenfeebåset.
• Är ni ett sällskap som behöver betala eller ha annan hjälp av receptionen
vänligen skicka in endast en person ur sällskapet.

Restaurang:
Restaurangen följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber våra
gäster göra detsamma genom att agera med sunt förnuft och tänka på följande:
- Tvätta händerna när du kommer in.
- Inga köer inne vid kassan. Iakttag avståndsstreck på golvet.
- Maten inkl. sallad kommer att serveras vid borden.
Obs! Beställ gärna matlådor för hemtag om du inte kan sitta och äta på plats.

Kiosk:
Endast en i taget får gå in i kiosken. Handtvätt finns inne i kiosken i rummet till
höger.

