
 

TILLFÄLLIGA ORDNINGSFÖRESKRIFTER MED ANLEDNING AV 
COVID-19 

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 bör/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 

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske. 

Bunkrar 

Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren bör/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. 

 

  



   

 

REKOMMENDATIONER VID VISTELSE PÅ KLUBBEN 

Vid Bokningar 

Boka din starttid via nätet, vi rekommenderar Min Golf Bokning 

Checka in via Min Golf Bokning eller OnTag Scorekort 

Betala greenfee med Swish eller direkt via Min Golf Bokning 

På våra anläggningar 

Var extra noga med hygienen och tvätta händerna ofta med tvål och vatten 

Handsprit finns i receptionen och i våra restauranger 
Hosta i armvecket 
Ta inte i hand och inga high fives 

Avstånd till nästa medspelare och nästa boll vid kö på banan 

Putta med flaggen i och använd handske/handskar när du tar upp bollen 

Gör en ”fothälsning” = tack för god match  

Medlemmar och gäster 

Vi uppmanar samtliga medlemmar och gäster som påvisar minsta tecken på symtom att 

stanna hemma. Gäller även lindriga symtom. 

Våra Restauranger 

Vi håller en redan hög nivå på vår städning och hygien i kök och matsal men höjer den 

nivån ytterligare och desinficerar ytor som kan vara kontaminerade och gör nu detta 

flera gånger per dag. I våra lokaler finns möjligheten att sitta avskilt om så önskas. Extra 

handsprit finns tillgänglig i lokalen. 

Personal 

Vi uppmanar all vår personal att vara vaksamma och försiktiga och med minsta tecken 

på feber, hosta eller liknande symtom att stanna hemma. Personalen är restriktiva med 

fysisk kontakt, kramas får vi vänta med en stund. 

Tänk på att hålla en god handhygien, vara vaksamma på symtom och använda 

allmänt sunt förnuft. 

Ta hand om varandra och njut på banan! 
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