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 FÖHÅLLNINGSREGLER FÖR ATT BEGRÄNSA CORONA-

SMITTA VID BESÖK PÅ SAMUELSDALS GOLFBANA:  
 

1: FÖRE SPEL 

Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta 

symptom på smitta. Det gäller även om du har 

endast lättare förkylningssymptom. 

Följ generella råd och riktlinjer från våra myndigheter så som 

MSB och Folkhälsomyndigheten m fl. 

Undvik samåkning till banan. 

Kom inte för tidigt  till golfbanan innan du tänkt 

spela, för att  undvika bildandet av folksamlingar. 

Byt om hemma – omklädningsrummet är stängt. 

Vi hyr tillsvidare inte ut bagvagnar. Uthyrning av 

golfbilar görs endast till person med läkarintyg. 

Vi erbjuder enklare förtäring så som kaffe med tillbehör 

för egen servering utomhus – Håll avstånd vid fika. 

I receptionen/shop tillåter vi max tre personer samtidigt. 

Undvik kontanter, använd helst kortbetalning eller Swish. 

Vi uppmuntrar till spel, först och främst tillsammans 

med personer du känner och dagligdags umgås med 

under den närmaste tiden. 

 

Dessa förhållningsregler gäller tills annat 

meddelas. 
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 FÖHÅLLNINGSREGLER FÖR ATT BEGRÄNSA CORONA-

SMITTA VID BESÖK PÅ SAMUELSDALS GOLFBANA:  

 

2: UNDER SPEL 

Håll avstånd till varandra. Vi rekommenderar att du håller minst 

2 meter till närmaste person under hela golfrundan. 

Använd bara dina egna peggar – ta med trasiga peggar  hem. 

Använd och vidrör bara dina egna golfbollar. 

Virus kan fastna på golfhandskar vid beröring av andra föremål. 

Låna inte någon utrustning från andra − varken klubbor, pennor, 

avstandsmätare eller annat. 

Putta med flaggan i. Låt alltid flaggan stå i hålet. 

Det sitter rör i hålen som hindrar bollen att falla helt ner. 

Skänk gärna puttar för att undvika kontakt med hålkant. 

Använd inte bolltvättarna på banan. 

Använd inte kratta i bunker. ”Kratta” så gott du kan med skon 

eller golfklubba. 

Använd inte papperskorgarna på banan. Ta med skräp hem 

Rör inte stolpar som markerar pliktområden eller banans gräns. 

Ta med egen dryck – dela inte. 

Inga ”High-fives” eller  beröringar. 

 

 

Dessa förhållningsregler gäller till annat 

meddelas. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FÖHÅLLNINGSREGLER FÖR ATT BEGRÄNSA CORONA-

SMITTA VID BESÖK PÅ SAMUELSDALS GOLFBANA:  

 

3: EFTER SPEL 

Ta inte varandra i handen vid tack för spelet. 

Byt inte/signera inte varandras scorekort. 

Ingen rengöring av skor vid användandet av 

tryckluftsblåsen eller borstar. 

Stanna inte kvar i onödan vid klubbhuset efter spel. 

Undvik att bilda folksamlingar. 

Visa hänsyn och håll avstånd även på andra offentliga 

områden som parkeringsplats, träningsområde etc. 
 

 

Svenska Golfförbundet har arbetat fram nya tillfälliga 

ordningsföreskrifter som vi tillämpar (se anslag vid 

klubbhuset) Registrera gärna ronden i ”Min Golf”. 
 

Dessa förhållningsregler gäller till annat 

meddelas. 
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