Espoo Golf - ohjeistuksia koronaviruksen johdosta

PÄIVITETTY

17.4.2020

Hei kaikille Espoo Golfin pelaajille!
Olemme seuranneet tarkasti koronaviruksen aiheuttamia rajoitteita pelaamiseen ja Espoo Golfin hallituksissa on
tehty päätökset noudattaa suosituksia. Suomen Golfliitto on torstaina 16.4.2020, yhdessä kolmen muun
toimialajärjestön, eli Suomen PGA:n, Suomen Golfjohtajat ry:n (FGMA) ja Golfkenttien yhdistyksen kanssa
päättäneet tehdä muutoksia aiempiin suosituksiin, koskien mm. 2-4 hengen ryhmissä pelaamista sekä golfkärryjä ja autoja. Näin ollen myös Espoo Golf muuttaa hieman käytäntöjään ja ne ovat tässä:
PELAAMISEN OHJEET ESPOO GOLFISSA, jotka astuvat voimaan välittömästi ja toistaiseksi
- kaikkia pelaajia pyydetään noudattamaan tinkimättä alla olevia ohjeita, jotta pelaaminen voi turvallisesti jatkua.
Erityshuomio koskee kaikkia riskiryhmiin kuuluvia, joiden pyydetään noudattamaan viranomaisten ohjeita
- koko golfalueella pidetään kaikissa tilanteissa kahden (2) metsin turvaetäisyys, mutta erityisesti kentällä
mieluummin pidempikin (esim. 3-5 metriä)
- rangelle ja kentälle saa tulla vain täysin terveenä sekä huomioiden mm. 14 vrk karanteenisäännökset
- kaikkia lähikontakteja vältetään eikä esim. halaaminen ja kättely ole sallittua kuin perheenjäsenten kesken, joiden
heidänkin tulisi siitä välttyä, koska tilanne näyttää ulospäin epäilyttävältä
- rajaamme kentän käytön vain pelaajille, eli caddiet eivät ole sallittuja. Ainoat pelaamattomat kentällä voivat olla
opettavat ammattilaiset eli Prot antaessaan peliopetusta tai vahtiessaan Green Card suorituksia
- pelaamme toistaiseksi 2 hengen ryhmissä 7/8 minuutin lähtövälein aina ennen klo 9 ja torstaihin 23.4. asti koko
päivän ajan
- mutta uusien suositusten mukaisesti, PERJANTAISTA 24.4. alkaen klo 9 jälkeiset ryhmät avataan ajanvarauksessa
myös 3-4 hengen ryhmille 10 min lähtövälein. Ennen klo 9 pelataan 2-hengen lähdöin edelleen 7/8 minuutin välein.
Pelaajat voivat varata lähtöajan 4 pelaajalle, mutta ovat oikeutettuja sulkemaan halutessaan esim. riskiryhmäläisinä
tai perheen kesken pelatessaan lähdöstä ns. vieraat pois. Ohjeistamme tämän ensi viikolla NexGolfia varten, mutta
toistaiseksi nämä erikoistoiveet on syytä tehdä puhelinvarauksilla (huom. caddiemastereiden puhelimet voivat olla
ruuhkautuneita ja myös jonotus on maksullinen)
- peliryhmiä pyydetään tulemaan 1-tiille vasta 5 minuuttia ennen omaa lähtöaikaa. Myös tulo golfkentän alueelle
tulisi optimoida sen mukaan, miten haluaa käyttää aikaa lämmittelyyn rangella ja lähipelialueella. Puttiviheriöillä on
varattu oma rajattua alue seuraavan lähtöryhmän käyttöön, EI MUILLE ja vain yksi 2-4 hengen lähtöryhmä kerrallaan
YLEISOHJEET PELAAMISEEN ja KLUBILLA TOIMIMISEEN
- pidetään huolta säännöllisestä ja huolellisesta käsienpesusta
- pelikavereiden välineiden tai kärryjen lainaaminen on kielletty
- koska roskiksia ei kentällä ole, huolehdi omasi pois ja jätä ne klubialueen roskiksiin
- molemmilla kentillämme on ma 20.4. alkaen kärryjä käytössä seuraavasti:
•

•

normaalit klubin kärryt ovat käytössä (eri jonoissa PUHTAAT ja KÄYTETYT), mutta ne desifioidaan päivittäin.
Lisäkustannusten kattamiseksi kärryjen vuokrahinta on 5 € ja se maksetaan caddiemasterille ennen kierrosta
green feen yhteydessä. Pelioikeutetuilta ei peritä maksua
golfauton käyttö on sallittua silloin, kun kenttämestari ei ole sitä kieltänyt (esim. sateiden jälkeen). Autossa
voi olla vain YKSI pelaaja, ellei kanssamatkustaja kuulu samaan ruokakuntaan

- lipputankoon EI SAA KOSKEA eikä haravia ole bunkkereissa – katso lopussa Espoo Golfin väliaikaiset lisäykset
pakallissääntöihin!
- huolehditaan pelinopeudesta, jotta vältytään turhilta ohittamisilta

PÄIVITETYT OHJEET AJANVARAUKSEEN
Ajanvarausikkunat, eli montako päivää eteenpäin voi varata itselleen ja peliryhmälleen lähtöajan (+ kuluva päivä)
1.
2.
3.
4.

EGS:n varsinaiset jäsenet sekä Gumböle Golfin osakkaat omilla kentillään
Espoo Golfista pelioikeuden hankkineet pelaajat sekä sen laajentaneet (1)
Sopimusasiakkaat ja Espoon Golfin (EGS Ry tai GG Ry) pelioikeudettomat jäsenet
Vieraspelaajat (mkl. SGS, Supergolf, Kultakortti (vain GG))

7 vrk (esim. ma-ma)
5 vrk (esim. ma-la)
4 vrk (esim. ma-pe)
3 vrk (esim. ma-to)

Varaukset NexGolfin tai Teetime.fi internetpalveluiden kautta tai soittamalla caddiemasterille. Varatut lähtöajan
tulee peruuttaa omilla tunnuksilla tai caddiemasterille soittaen viim. 60 min ennen lähtöä.
Caddiemaster on auki ma-su klo 9 – 17 ja siellä asioidaan vain välttämättömissä asioissa. Green Feen voi maksaa
esim. jo varatessaan Teetime.fi palvelussa saaden 5 € alennuksen tai paikan päällä Mobile Pay sovelluksella.
Caddiemasterin aukioloaikoina myös maksupääte on käytössä, mutta EMME OTA VASTAAN KÄTEISTÄ.
Lähtöjen vahvistaminen ennen kentälle menoa on mahdollista omassa NexGolfissa, Gumbölessä Enkoran
itsekirjautumisjärjestelmällä ja caddiemasterin auki ollessa, ilmoittautumalla eteisessä (nimi ja lähtöaika).
Tuloskortit ovat käytössä, mutta suosittelemme käyttämään esim. Gamebook sovellusta. Tasoituskierrokset voi
tallentaa omaan NexGolfiin TAI Gamebookilla, joka on siis käytettävissä kaikilla eBIRDIE-applikaation ladanneilla
(sähköinen jäsenkortti-applikaatio, joka löytyy iPhone ja Android-älypuhelimille). Tulokset voi ilmoittaa myös esim.
tuloskortista valokuvan lähettämällä osoitteisiin caddiemaster@egs.fi tai caddiemaster@gumbolegolf.fi .
Klubitalot ovat edelleen suljettuina ja normaalit ravintolatoiminnot aina 31.5. asti. Gumbölessä ravintoloitsija
aloittaa take away tarjoilun terassilta asiakastilanteen mukaan. Vessoista käytössä ovat EGS:n inva-WC sekä
Gumbölessä terassin ulko-WC sekä kentän puuceet. Pro Shop myynti on tarkoitus aloittaa rajoitetusti ma 20.4.
alkaen (pallot, tiit, hanskat).
TOIMITAAN YHDESSÄ – VASTUULLISESTI ja tehdään tästä ikimuistoinen korona-golfkesä!
PS. Jos huomaat em. asioiden laiminlyöntejä, ota yhteys henkilökuntaamme! Mikäli ohjeita ei noudateta, johtaa se
kentältä poistamiseen, johon on valtuudet myös kentillä kiertävillä valvojilla!
Kaikesta huolimatta, hyvää kevättä ja alkavaa golfkautta 2020!
Terveisin koko Espoo Golfin henkilökunta,
Markku Ignatius, toimitus-/toiminnanjohtaja markku.ignatius@gumbolegof.fi tai markku.ignatius@egs.fi
Annika Ahokas, palvelupäällikkö
annika.ahokas@egs.fi
Hannele Hyttinen, hallintopäällikkö
hannele.hyttinen@egs.fi
Alexis Gädda, kenttämestari
alexis.gadda@egs.fi
CADDIEMASTERIT:
EGS p. 0600 418841
www.espoongolfseura.fi

GG p. 0300 870 370
www.gumbolegolf.fi

