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Finspång 30 April 2021 
 

INFORMATION PERSONLIG LOCK DOWN I 
ÖSTERGÖTLAND 

 
 
Läget i Östergötland är allvarligt och vi måste nu ta vårt ansvar för att höja säkerheten och 
minska risken för smittspridning. I dag har Region Östergötland gått ut med en peronlig 
lockdown i Östergötland och vi på Finspångs Golfklubb kommer nu göra följande åtgärder. 
Detta gäller fram till den 17 maj: 

 Sällskapsgolf skall endast spelas med de som du bor tillsammans med  
 Boka tider för spel på mingolf.se, MGBokning 
 Ankomstregistrera er i mobilen 
 ENDAST digitala scorekort kommer kunna användas. Inga fysiska scorekort kommer 

skrivas ut. Ladda ner Ontag eller Gamebook för digitala scorekort, finns där appar 
finns 

 Håll två meters avstånd 
 Ankom till klubben så sent som möjligt innan er starttid 

o Respektera de föreskrifter som finns angående allmänna utrymmen 
o Max två personer i Receptionen/Shopen 
o Max två personer i damernas omklädningsrum 
o Max tre personer i herrarnas omklädningsrum 
o Håll avstånd i restaurangen 

 Stanna hemma vid minsta symptom 
 Tvätta händerna ofta 
 Sprita händerna, alcogel finns att tillgå vid varje allmänt utrymme 
 Var noga med att ej samåka till golfbanan 
 Vi ställer in alla aktiviteter på klubben tillsvidare så som onsdagsgruppen, 

grupplektioner, barn & ungdomsverksamhet. Privatlektioner och Custom Fitting tar 
Maria beslut om från fall till fall 

 På banan gäller fortfarande att spelar med flaggan i och att bunkern krattas med 
handskhanden eller med foten 

Vi på klubben kommer inte ha rollen som ”kontrollanter” som ifrågasätter vem man 
spelar med utan hänvisar till det personliga ansvaret hos varje individ.  
 
Nu får vi hjälpas åt att hålla ut så vi tillsammans kan komma över målinjen. Något att glädjas 
över att vår bana är fin och att golfsäsongen är igång.. 
 
Vänliga Hälsningar 
 
Jonas Abrahamsson 
Klubbchef/VD 
 


