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Extra medlemsinformation med anledning av Corona pandemin  

 
 

Extrainsatt styrelsemöte den 4 april 
 

Styrelsen kallades till ett extra styrelsemöte den 4 april med anledning av det allvarliga läge som 
råder i landet avseende den pågående pandemin. 

Vi ser mycket allvarligt på läget och följer utvecklingen och de rekommendationer som kommer från 
myndigheterna och Svenska Golfförbundet. Personal på klubben kommer vid minsta symtom eller 
osäkerhet kring sjukdom inte att befinna sig på anläggningen. Det är helt avgörande för oss att man 
som medlem, anställd och gäst skall känna sig trygg när man är på vår fina klubb.  

Vi ser redan nu att vi som klubb kommer att drabbas hårt ekonomiskt vilket gör att vi måste anpassa 
vår verksamhet till de försättningar som gäller. Beslutades på mötet att genomföra en ny 
prognostiserad budget baserat på utfallet efter mars månad. Alla utgiftsposter kommer nagelfaras 
för att se var vi kan spara pengar. 

Glädjande är ändå att vår sport betraktas som säker om vi anpassar oss till ett antal regler, vilket 
innebär att vi kan utöva vår golf och vistas på vår golfbana.  

Nedan beskrivs vad som gäller för spel på banan, tävlingar, restaurangen, Peter pro’s kurser, 
städdagen den 18 april samt vilka förväntningar vi har på dig som medlem i Öregrunds GK. 

 

Öppnande av golfbanan 

 
Glädjande är att vår 18-hålsbana kommer öppna rekordtidigt, redan torsdagen den 9 april klockan 
12.00. All bokning sker via tidsbokningssystemet, alltså ingen bollränna. Receptionen kommer att ha 
begränsade öppettider under påsken, öppettider 10 – 13 april kl. 10:00 – 14:00. Du som är medlem 
behöver inte komma in i receptionen och ankomstregistrera dig. Gäster, om möjligt låt en i bollen 
komma in och betala greenfee för hela sällskapet. När receptionen är stängd så hänvisar vi till 
greenfeeskåpet och betalning med Swish. Bokning av bil sker via telefon som tidigare. 
 

 

Spel på banan 
 

Från och med den 9 april kommer det vara möjligt för både medlemmar och gäster att spela på vår 
18-hålsbana. För att minimera smittspridning kommer vi införa en del förändringar som man MÅSTE 
följa. Följande gäller: 

• Känner du dig inte 100% frisk vill vi inte att du skall spela överhuvudtaget. 

• Det är oerhört viktigt att du har god hygien (enligt rekommendationer från myndigheterna). 

• Undvik samlingsplatser på klubben, se till att du håller avstånd till andra människor. 

• Hälsa före och efter spel med tummen upp eller liknande gest i stället för att ta i hand eller 
kramas. 

• Flaggan på greenerna skall inte lyftas. Hålkopparna kommer anpassas så att bollen till hälften 
kommer vara synlig så den är lätt att lyfta. Ta upp bollen med handskbeklädd hand. 

• Bunkrarna kommer inte att ha några krattor, man får istället plana till genom att använda sin 
sko eller klubba.  

• Det kommer inte att finnas några bolltvättar ute på banan. 

• Återanvänd inte lösa peggar som du hittar på tee. 

• Vi uppmuntrar till att använda digitala scorekort men de vanliga korten kommer finnas i 
greenfeeskåpet vid klubbhuset och vid tee 2.  



 

• Om du behöver hyra en golfbil kommer klubben ställa krav på att du efter rundan är spelad 
rengör bilen ordentligt. Lämna nyckel i receptionen eller i luckan som finns på dörren vid 
greenfeeskåpet. 

• Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder. 
 

Tävlingar 
 

Alla tävlingar kommer tillsvidare att vara inställda, vi kan redan nu säga att det inte blir några 
tävlingar under april och maj månad. När det gäller seniorkommitténs arrangemang, där nästan alla 
deltagare tillhör riskgrupper, gäller följande: 

• Onsdagsgolfen startar tidigast onsdagen den 5 augusti. 

• Greenfeerundan är inställd tillsvidare. 
 

Om och när tävlingar kan börja genomföras är helt beroende på myndigheternas, SGF och GDF:s 
rekommendationer vilka vi följer dagligen. Vi återkommer med information om detta. 
 

Restaurangen 
 

Vår nya krögare är mycket motiverad inför starten av golfsäsongen. Det rådande läget gör dock det 
hela mycket svårare för krögaren varför vi vädjar till alla medlemmar att antingen äta på klubben 
alternativt att ringa och beställa mat för avhämtning. Ring på telefonnummer 073-380 6067 i god tid 
innan du vill komma och hämta maten. Öppettider i påsk 10.00 – 16.00. 

Om du äter på klubben, se till att respektera att hålla avstånd till övriga gäster och sitt helst utomhus. 

Kiosken kommer att öppna på tisdag den 7 april med ett begränsat utbud av glass och dricka, 
därefter kommer det att finnas smörgåsar, kaffe, dricka och godis, alla färskvaror kommer att vara 
plastförpackade. Korv med bröd serveras i restaurangen.  
För att hjälpa vår krögare att få lönsamhet är det viktigt att vi även handlar i kiosken. 
 

Peter pro’s kurser 
 

Styrelsen ser inget problem med att det planerade kursutbudet genomförs som tänkt. Anmäl dig 
genom att kontakta Peter eller receptionen. 
 

Städdagen den lördagen 18 april 
 

Städdagen kommer att genomföras som planerat, anmäl dig genom att kontakta receptionen. 
 

Förväntningar på dig som medlem 
 

Som vi redan beskrivit i inledningen av det här nyhetsbrevet så står vår klubb sannolikt inför ett 
mycket tufft år inte minst ekonomiskt. Vi kommer behöva din hjälp med vissa sysslor för att banan 
och hela anläggningen skall vara attraktiv och inte minst säker att vistas på. 

Från det att banan öppnar tills vi får nya besked från myndigheterna kommer vi att ha behov av att 
en till två medlemmar per dag avsätter tid för arbete på klubben.  
Det är framförallt två uppgifter som vi behöver hjälp med: 

• En medlem som skall vara lite av ”hjälpreda” och t ex hjälpa till med rengöring av allmänna 
utrymmen. Beskrivning av vad som skall utföras ges av receptionen. 

• En person som framförallt skall ansvara för våra bunkrar, dom skall krattas minst en gång per 
dag. Utöver det ingår att se till att våra tee’s är städade, ta bort och släng alla peggar (trasiga 
och hela) samt annat skräp som kan finnas på tee.  

 

Anmäl dig i klubbens reception och tala om vilken dag du vill jobba på klubben och vilken av 
ovanstående två sysslor du föredrar. 
 
Nu ser vi fram emot att golfsäsongen skall starta. 
Lycka till med golfen / Styrelsen 


