Härnösands Golfklubb, Seniorerna

2020-05-14

Information-1 2020 till seniormedlemmar 60 år och äldre (födda 1960 och tidigare).
På grund av Corona-pandemin har Svenska Golfförbundet rekommenderat att golfklubbarna ska följa
Folkhälsomyndighetens (FHM) allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men
inte sällskapsspel (träning). Detta gäller för närvarande fram till den 30 juni.
För seniorgolfen HD60 i Härnösand har vi därför beslutat att ställa in tävlingarna fram till den 30 juni.
Sällskapsspel går bra. Bokning av tid sker via Min Golf. Boka gärna på tisdagar/torsdagar mellan
klockan 9.00 – 11.00. Om du inte har någon att spela med kontakta bokningen så försöker dom ordna
någon/några spelkamrat/er. Efter spelet registrera själv ditt resultat på Min Golf så att du får rätt
handicap.
Följ rekommendationer från Golfförbundet och Härnösands Golfklubb.
Rekommendationer från Svenska Golfförbundet ang Covid-19



















Håll dig hemma om du har minsta symtom på sjukdom.
Boka speltid via min golf eller telefon.
Undvik kollektiva färdmedel eller samåkning till golfklubben.
Besök endast reception , shop och restaurang om du har något ärende.
Invänta din starttid utomhus.
Om du måste betala din rond på plats eller ska handla något: välj att betala med swish eller
kort framför kontanter.
Håll fysiskt avstånd till andra personer – både innan spelet och dina medspelare i bollen.
Använd bara dina egna klubbor, bollar och peggar.
Om du har golfhandskar är det en god idé att använda dem.
Använd inte bolltvätten.
Håll avstånd till dina medspelare, helst 1,5–2 meter.
Använd digitalt scorekort. Om det inte är möjligt, använd eget scorekort och penna. Undvik
att dela dessa med dina medspelare.
Försök att sopa undan dina spår i bunkern med foten istället för att använda krattan.
Låt flaggstången sitta i vid puttning.
Inga handskakningar för att tacka för spelet.
Signera inte varandras scorekort.
Om du ska stanna kvar på klubben: håll fortsatt 1,5–2 meters avstånd till andra personer och
undvik folksamlingar.
När du äter i restaurangen: Håll god handhygien och betala med swish eller kort. Sitt gärna
utomhus och sprid ut er och håll avstånd till andra besökare.
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