RETNINGSLINJER FOR GOLF
PÅ SIMULATOR I
KORONATIDER
REGLER FOR SPILL PÅ SIMULATOR (SMITTEVERNSREGLER):
•

Maks 2 spillere pr. simulator (sikrer at 2m regel lett kan overholdes), og
kun 1 spiller fremme ved simulator samtidig.

•

Kun de som er registrert for spill på simulator får oppholde seg i
området på og i nærheten av dette. Det er m.a.o. ikke tillatt for
"tilskuere" å oppholde seg ved simulator.

•

Golfkøllene må stå i bagen under spillet og skal ikke settes opp mot
veggen.

•

Spillerne skal kun bruke eget utstyr, herunder også ball og peg.
Golfklubben har ikke noe utstyr til utlån.

•

Stolen som spilleren velger ved ankomst skal benyttes av samme person
gjennom hele spillet. Bord og stoler skal ikke flyttes (for å sikre
forsvarlig avstand), men stå på anvist/merket plass.

•

Trykking på skjermen uten bruk av hånd desinfeksjon er ikke tillatt.
Skjerm, mus og tastatur desinfiseres før og etter timen.

•

Hånddesinfeksjon skal jevnlig benyttes og er tilgjengelig i lokalet.

•

Det anbefales at man tar med seg egen drikkeflaske (færrest mulige
kontaktpunkter).

•

Ikke opphold deg i lokalet lengre enn strengt tatt nødvendig. Ikke møt
opp lenge før du skal spille, og kort tid etter at du er ferdig, skal du
forlate lokalet.

•

Registrering av kunder/spillere: Alle MÅ booke i forkant, ikke «drop in».
Det er ikke tillatt å booke tid sammen med annen spiller hvis dere ikke
har avtalt dette på forhånd(kohorter)

•

Ha i størst mulig grad fast spillepartner(e). Dette for å ha minst
mulig sosial kontakt.

•

Det er ikke tillatt med turneringsspill eller spill organisert av
grupper/klubber -> kun individuell booking og spill.

OVERORDNET OG VIKTIG
•

Ikke møt opp hvis du er syk, eller har noen som helst grunn til å tro du
kan være smittet

•

Hold avstand - 2 meter

•

Vær nøye med håndhygiene

REGISTRERING AV BESØKENDE
ALLE spillere MÅ registrere seg på Golfboks på forhånd.

DU ER SELV ANSVARLIG FOR DINE EGNE HANDLINGER!

