
 

 

På Sigtuna GK 2020 tänker vi nu på 
 

Vi följer noga myndigheternas information vad gäller 
Coronaviruset och tar självklart smittspridningen av 
Coronaviruset, COVID-19 på fullt allvar. Vi följer fortsatt 
myndigheternas riktlinjer och vidtar alla de nödvändiga 
åtgärderna i enlighet med deras rekommendationer 
och tillämpar dem i vår verksamhet.  
 
Att vara ute och spela golf är ju ett fantastiskt 
alternativ vad gäller motion och friskvård, och speciellt 
nu i det rådande läge vi befinner oss i. 
 
Hur agerar vi på Sigtuna Golfklubb?  
1. Vi ökar frekvensen på städning på vår anläggning, särskilt 
med fokus på de ytor som vanligen är i kontakt med händer 
(exempelvis handtag, kranar etc.).  
2. Gällande för samtlig personal är att vid uppvisande av 
minsta symptom eller osäkerhet gällande sjukdom kommer 
personen i fråga inte att befinna sig på anläggningen.  
3. Vi skakar ej hand och håller rekommenderat avstånd.  
 
 
 



 
 
Hur kan du som medlem/gäst agera?  

1. Om du känner minsta symptom på sjukdom eller är 
osäker – vänligen stanna hemma och besök ej anläggningen.  
2. Var extra noga med handhygienen och tvätta händerna 
noggrant.  
3. Håll ett visst avstånd till andra personer.  
4. Hosta eller nys i armvecket.  
 
ANKOMSTANMÄLAN 
Medlemmar: Du behöver inte komma in i receptionen, ”vinka” 
bara så ankomstanmäler vi dig. 
Gäster: Om möjligt låt en i bollen komma in och betala 
greenfee för hela sällskapet, gärna via Swish.  
 

VÅRT SWISH  nr 123 209 34 41 
 

Ladda ner OnTag Appen och få ditt digitala scorekort direkt 
till mobilen. Scorekort finns också i farstun.  
På Driving Range betalar du direkt med kontokort. 
 
RECEPTION/KANSLI 
Självklart är du välkommen in i shopen, du kanske behöver 
fylla på bollförrådet, köpa peg eller annat, men tänk på att 
hålla behörigt avstånd till oss som jobbar och betala gärna 
med Swish. 
HA EN HÄRLIG DAG PÅ BANAN! Tänk på att följa våra 
tillfällig lokala ordningsföreskrifter. 


