Vasa Golf r.f.:s
CORONADIREKTIV (COVID-19)
Uppdaterad: 06.05.2020 (direktiven uppdateras vid behov)
Vasa Golf följer myndigheternas och Finlands Golfförbunds direktiv i sin
verksamhet. Vi förutsätter att alla som rör sig på golfbanan uppträder ansvarsfullt
och följer givna direktiv. Övervakningen av banan utökas och om inte direktiven
efterföljs leder det till åtgärder.
Genom att följa direktiven kan vi alla tryggt njuta av utomhusvistelse/hobbyn och
minska smittorisken och undvika en situation där man skulle bli tvungen att stänga
banan på grund av ansvarslöst beteende.

OM DU HAR DE MINSTA SYMTOM PÅ
LUFTVÄGSINFEKTION, KOM INTE TILL BANAN!

Caddiemaster och kansli
Caddiemaster är öppen mån-fre 12-18 och kansli är öppen mån-fre 9-17.
Klubnhusets dörr är låst, men det finns en dörrklocka vid dörr och vi betjänar
kunder i mån av möjlighet, en och en. På veckoslutet klubbhuset är inte öppen.
ProShop Birdieman har t.ex. handskar och bollar till salu på klubben och de kan
köpas under caddiemaster öppettider. Annars är ProShop och Fondis Restaurant
stängda för tillfället.
Vi tar dock inte längre emot kontanter, utan avgifterna skall betalas i förväg eller
med kort/fjärrbetalning, så att om ni t.ex. vill ladda magnetknapparna till rangen,
kan ni kontakta verksamhetsledaren och komma en och en till klubben.

Träningsområden
På rangen och andra träningsområden måste upprätthållas ett tillräckligt
säkerhetsavstånd till medspelarna! Vid rangen för närvarande är det endast
tillåtet att slå från mattorna. Man får inte samlas i grupp och endast individuell
träning är tillåten.
Sköt om er personliga hygien och undvik bl.a. att handskas med bollar utan
handskar. Låna inte heller ut utrustning till era medspelare.

Spel på banan
På grund av coronavirussituationen gäller följande begränsningar för spel:
• Det är möjligt att spela i grupper om 3 från 9.5. framåt.
• Kom till banan kort före reserverad tid och avlägsna er genast efter rundan,
undvik alltså att samlas vid klubbhuset eller annanstans på banan.
• Undvik att skaka hand och håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd till
medspelarna (3 meter).
• Sköt om er personliga hygien och tvätta händerna regelbundet och
noggrant.
• Använd endast egna golfkärror eller bärbag (klubbens kärror är inte i bruk).
• Man får endast använda egen golfbil. (klubbens golfbilar är inte i bruk).
• Rör inte vid flaggstången och lyft endast egen boll ur hålet.
• Bunkerkrattor, bolltvättar och skräpkorgar avlägsnas från banan så var och
en bär ansvar för att ta hand om sitt eget skräp och att hålla banan snygg.
Personer över 70 år uppmanas följa givna direktiv: Statsrådets direktiv.

Njut av våren och frisk luft, iaktta ett positivt sinnelag, le och
kom ihåg att hälsa på medspelarna, men på tillräckligt avstånd

