Regler for leie av utstyr – Smittevern!
BRUK AV TRENINGSANLEGGENE PÅ GOLFBANEN
- Ikke besøk golfanlegget dersom du er i karantene eller har symptomer på
smitte. Dette gjelder også generelle symptomer på forkjølelse.
- Følg generelle råd og retningslinjer gitt av helsemyndighetene og Vågan
kommune.
- Unngå kontanter, bruk helst kontaktløs betaling eller kort.
- Hold avstand til hverandre. Minimum 1 meter under hele runden anbefales.
- Bruk og berør bare dine egne golfballer.
- La alltid flagget/hullmarkør stå i hullet på puttingreenen.
- Det tilrettelegges for at ballen ikke går helt ned i hullet - slik at ballen kan
fjernes uten kontakt med hullkant eller stang.
- Ingen raker i bunkere på treningsfeltet. Jevn ut sanden så godt du kan med
skoen eller golfkøllen.

REGLER LEIE AV TRALLER:



Bruk og berør kun din egen tralle og ikke la andre bruke den.
Etter bruk plasseres den brukte trallen på anvist sted. Legg den løse delen til
trallen i anvist bokst inne i klubbhuset.


REGLER LEIE AV GOLFSETT OG ENKELTKØLLER




Bruk og berør kun dine egne leiekøller og ikke la andre bruke dem.
Etter bruk plasser leiekøllene på anvist sted inne i klubbhuset.

REGLER LEIE AV GOLFBIL




Leie av golfbil er forbeholdt kun de med spesielle behov (legeerklæring kan
kreves om det er tvil).
Bruk og berør kun din egen golfbil og ikke la andre bruke dem.
Etter bruk ber vi deg levere nøkkelen til resepsjonen slik at bilen kan rengjøres
før den leies ut på nytt.
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