Välkommen till Viksbergs golfanläggning!
Vi strävar alltid efter att din golfupplevelse ska bli så bra som möjligt när du befinner dig hos oss.
Med anledning av den påverkan som Coronaviruset (covid-19) har på hela samhället följer vi
händelseutvecklingen noga och tar beslut efter de rekommendationer som myndigheterna går ut
med. Fokus är nu att skapa en så socialt kontaktfri miljö som möjligt där vi kan känna oss trygga.
Förutom att vi vidtagit alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, RF och SGF inför vi på
Viksberg kontinuerligt flera olika försiktighetsåtgärder. Gästers, medlemmars och medarbetares
säkerhet är högsta prioritet.
Folkhälsomyndigheten har upprepat uppmaningen att fortsätta idrottsverksamheter som riktar sig
mot barn och ungdomar.
Vi kan inte garantera att smittspridning inte sker i våra lokaler, men hörsammar Folkhälsomyndighetens uppmaning att fortsätta idrottsverksamheter med de riskreducerande åtgärder som kan
vidtas.
Vi har gjort en fördjupad riskanalys av vår verksamhet. Vi genomför förebyggande åtgärder och
etablerar rutiner som påverkar golfronder, arrangemang, träning och tävlingar. Vi kommer att vidta
ytterligare åtgärder när så behövs. Ambition är att hålla hela anläggningen öppen så långt det går
med restriktioner och inskränkningar. Golfanläggningen speglar samhället i övrigt. Vi vet inte vilka
individer som är smittbärare eller exakt hur smittan överförs. Vi måste alla ta ansvar och agera
utifrån detta.

Detta gäller all vistelse och verksamhet på Viksberg tills vidare
(Texten är lång men vänligen läs den noga och följ anvisningarna).
Dessa åtgärder är att betrakta som ordningsföreskrifter vilka inte får brytas.
 Flaggstången ska sitta kvar i hålet hela tiden. Det är inte längre tillåtet att välja om den ska sitta
kvar eller tas ur.
 När bollen tas upp ur hålet bör om möjligt handske användas.
 Inga krattorna i bunkrarna, men varje spelare uppmanas att efter slag i bunker jämna ut sanden
med sin fot eller med en klubba.
 Vid tävlingsspel behöver inte spelare byta scorekort. Det är t.v. tillåtet att spelaren för sin egen
score.
 Vid tävlingsspel är det OK för markören att inte signera spelarens scorekort. Det räcker med ett
verbalt godkännande av spelarens score.
 På drivingrangen rekommenderar vi att använda handske då man hämtar ut bollar.
På anläggningen i övrigt gäller:
 Vid köbildning till reception och kafé, håll minst 1,5 meters avstånd till de andra i kön. Vi har
vidtagit åtgärder för att minimera kontakter, t ex serverar vi kaffe i stället för att ni tar det själva.
 Det finns gott om plats i klubbhuset. Vid förtäring lämnar ni ett bord ledigt mellan er och de andra
gästerna.
 Vi har utökat våra städrutiner och torkar regelbundet områden med flest kontakter.
 Undvika att bilda folksamlingar. Var restriktiv med att vistas i lokaler där det redan finns flera
personer.















I omklädningsrum, duschar och bastu bör inte mer än 2-4 personer vistas samtidigt.
Undvik att ta i hand eller kramas som hälsning.
Håll ett ”socialt avstånd” om ca 2 meter.
Alla besökare uppmanas att tvätta händerna ofta och noga, både före och efter besöket och innan
träningen inleds. Handsprit finns i receptionen.
För att minska antalet individer vid ungdomsträning skall föräldrar lämna/hämta sina barn. De får
alltså inte vara kvar vid träningen.
Om spelare, eller familjemedlem till spelare, har befunnit sig i ett s k riskområde under de sista 14
dagarna har han/hon ej tillträde till våra lokaler.
Spelare som misstänker att de varit i kontakt med någon som har bekräftats vara smittad av
viruset ska hålla sig hemma i 14 dagar.
Spelare som känner minsta lilla sjukdomssymptom, eller har familjemedlemmar som är sjuka, ska
inte delta i verksamhet tills han/hon och övriga familjemedlemmar har varit symptomfria i minst
två dagar.
Anställda/tränare/ledare/tävlingsledare har rätt att, och kommer direkt, skicka hem spelare som
han/hon anser visar symtom på sjukdom.
Tänk på att inte röra varandras utrustning, klubbor, bollar, vattenflaskor och mobiler.
Vi är också noga med att alla som är i tjänst på anläggningen självklart är friska och inte uppvisar
några symptom på sjukdom.

VI UPPMANAR ALLA ATT FÖLJA FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS RÅD
• Stanna hemma när du är sjuk med symtom som snuva, hosta, ont i halsen eller feber.
• Tvätta händerna ofta och noggrant – med tvål och vatten.
• Hosta/nys i armvecket.
• Undvik att röra ögon, näsa och mun.
• Läs mer på folkhalsomyndigheten.se och vid behov av sjukvård kontakta 1177.
TA HAND OM DIG, DINA SPELKAMRATER, DINA NÄRA OCH KÄRA
Vi vill försäkra dig om att vi vidtar alla tänkbara åtgärder för att din vistelse hos oss ska vara så säker
som möjligt. Vi hoppas att du har förståelse för de begränsningar som kan upplevas utifrån de
försiktighetsåtgärder vi vidtagit och att du får en fin vistelse hos oss
Ytterligare förändringar av verksamheten kan ske med kort varsel och kommuniceras i klubbhuset
och på hemsida www.viksbergsgolf.se
Varmt välkommen till Viksbergs golfanläggning.
Stefan, Martin och Viksbergs Golfklubb
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