
Styrelsebrev mars 2020-04-03 

De ordinarie greenerna öppnades 25 mars men tee'erna får vänta några dagar till innan vi får spela på dem. 

Receptionen öppnade 2 april och nu gäller tidsbokning istället för bollränna. Receptionen är i år obemannad 

men i gengäld tillgänglig från morgon till kväll kl 07-21 under säsongen. Här kan du själv boka starttid, 

ankomstregistrera dig och skriva ut ett scorekort i Golfterminalen. Du kan köpa kaffe, dricka, chokladbitar m.m. 

i varuautomater med antingen bankkort eller swish. Du kan gå ut och sätta dig på uteserveringen eller om 

vädret är ruggigt sätta dig vid caféborden inomhus där det är gott om plats. Rangen är öppen sedan 2 april. 

För närvarande finns cirka 10 bagskåp lediga för er som vill ha era klubbor stående på klubben. Hör i så fall av 

er till klubbens kassör Thomas Andersson på mail snowit@hotmail.se. Klubbens tre golfbilar kommer snart att 

plockas fram ur sitt vinterförråd och som nämnts tidigare erbjuds årskort för de medlemmar som vill kunna 

använda golfbil på sina sällskapsrundor, pris 1500 kr. Hör av er till styrelsen om ni är intresserade. 

Det kommer vara möjligt att köpa greenfeekuponger i år men endast för de som har något av 

Alliansmedlemskapen. Priset är 2500 kr för 10 kuponger men vi väntar på mer information om när, var och hur 

dessa kan köpas. Vi återkommer när vi har mer information. 

Sisjö GK höll sitt vårårsmöte 10 mars med 58 medlemmar närvarande. Verksamhetsberättelse och ekonomiskt 

resultat för 2019 redovisades och inkomna motioner behandlades. Protokollet för årsmötet finns på hemsidan, 

länk 

https://www.sisjogk.se/aringrsmoumltesprotokoll.html 

Bara några dagar efter årsmötet kom rekommendationer från SGF med anledning av Coronavirus där de 

uppmanade landets golfklubbar att skjuta upp planerade årsmöten och andra möten, såvida de inte hålls som 

videokonferens eller liknande. Därefter har nya rekommendationer kommit nästan varje vecka.SGF baserar 

sina regler och riktlinjer på Riksidrottsförbundet (RF) som i sin tur utgår ifrån Folkhälsomyndigheten. 

Idag 3 april kom nya besked från SGF med hänvisning till RF och Folkhälsomyndigheten som berör golftävlingar. 

Det är nu stopp för alla tävlingar som arrangeras av förbunden fram till och med 30/6. För tävlingar som 

arrangeras av golfklubbar har SGF gett rekommendationen att klubbarna bör skjuta upp sina tävlingar tills 

vidare. Sisjö GKs styrelse diskuterar nu med klubbens Tävlingskommitté vilka tävlingar som kommer att beröras 

och vi återkommer med besked snarast. 

I nuläget är det ändå fritt fram att fortsätta spela sällskapsrundor. Det är allas ansvar att minska risken för 

smittspridning av Coronavirus. 

Kom ihåg följande regler: 

Åk inte till golfbanan eller rangen om du inte känner dig frisk och har symptom såsom feber, hosta, snuva eller 

halsont. 

Om du måste nysa eller hosta (det är ju snart pollensäsong) så gör det i armvecket eller i en näsduk. 

Inga handslag före eller efter rundan. 

Håll avstånd mellan varandra, helst 2 meter. 

Tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten. 

För att smittan inte ska spridas på föremål på golfbanan uppmanar SGF alla spelare att låta bli att ta ur 

flaggstången på green utan låta den sitta i hela tiden. Bunkerkrattor ska i möjligaste utsträckning inte heller 

användas utan spelare uppmanas istället jämna till sanden med sin fot eller klubba. 

 

De senaste nyheterna och rekommendationerna från SGF beträffande Coronavirus hittar du på golf.se, 

länk https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/ 
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