
 

Ordningsregler för att minimera smittspridning av Covid-19 
För att minska risken för smittspridning under rådande covid-19 pandemi gäller nedanstående 
ordningsregler vid besök eller spel på vår anläggning tills annat meddelas. 
 

Allmänt 
• Om ni har sjukdomssymptom som snuva, hosta, halsont, feber, STANNA HEMMA! 
• Om ni utvecklar sjukdomssymptom som snuva, hosta, halsont och feber under er vistelse 

hos oss bör ni omedelbart åka hem. 
• Om du måste nysa eller hosta, gör det i armvecket eller i en pappersnäsduk! 
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Handsprit kan vara ett 

alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt med vatten och tvål. 
• Håll avstånd till andra personer. 

Range 
• Håll avstånd till andra personer på rangen. 
• Tvätta händerna alt. sätt på handske innan ni använder bollmaskinen och bollhinkar. 

Puttinggreener 
• Håll avstånd till andra personer på puttinggreen. 

Banan 
• Sopkorgarna vid bolltvättarna är borttagna på banan. Ta hand om ert eget skräp och släng 

det i de stora sopkorgar som finns utplacerade vid klubbhuset och ett fåtal ställen ute på 
banan (OBS! de blå lådorna på tee är INTE sopkorgar). 

Klubbhus med reception/shop/restaurang samt uteplatser 
För att skydda vår personal som är utsatt för smittorisk, tänk på följande: 

• Tvätta händerna med tvål och varmt vatten vid ankomst till klubbhuset alternativt använd 
handsprit om det finns. 

• Håll avstånd till personalen och andra personer på anläggningen. 
• Minimera antalet personer som samtidigt befinner sig i klubbhuset. 
• Undvik köbildning i kiosk/restaurang och reception/shop. 
• Om möjligt, sitt utomhus med avstånd till varandra och ät/fika/umgås. 

 

Ankomstregistrering, scorekort och betalning 
För att minimera besöken i reception/shop: 

• Ladda ned och använd OnTag eller Min Golf Bokning mobilapp och ankomstregistrera er i 
någon av dessa appar. Ankomstregistrering är viktigt av flera skäl så glöm inte detta! 

• Använd digitala scorekort i OnTag eller Gamebook mobilapp. 
Receptionen kommer inte att skriva ut personliga scorekort, men tryckta scorekort finns 
utanför shopen och på första tee. 

• Använd Swish för betalning (prislista och Swishnummer finns utanför shopen). 
Betalning via kort (blippa) kan endast ske i undantagsfall så har ni inte Swish 
rekommenderar vi starkt att ni omgående ansluter er till Swish. 
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