
 
NU ÖPPNAR VI GOLFBANAN! 
Nu har våren definitivt kommit till Burvik och vår banpersonal har klippt och iordningställt banan för 
rekordtidig öppning i morgon torsdagen den 9 april. All tidsbokning sker som tidigare via min golf.se. eller 
via kansliet 0174 -430 60.  Receptionen kommer att ha öppet under påsken, enligt följande: tors-, fre-, lördag 
kl. 9 – 16, sön- och måndag kl. 9 - 15. Därefter, se vår hemsida:  burvik.se 

 

Åtgärder med anledning av Corona pandemin 
Vi ser mycket allvarligt på läget och följer utvecklingen och de rekommendationer som kommer från 
myndigheterna och Svenska Golfförbundet. Personal på klubben kommer vid minsta symtom eller osäkerhet 
kring sjukdom inte att befinna sig på anläggningen. Det är helt avgörande för oss att man som medlem, 
anställd och gäst skall känna sig trygg när man är på vår golfanläggning. 
  
Glädjande är ändock att golf kan utföras om vi anpassar oss till ett antal regler för att vi skall kunna spela och 
vistas på vår golfbana.  
 

Spel på banan  
För att minimera smittspridning kommer vi införa en del förändringar som man MÅSTE följa. Följande gäller:  

• Har ni minsta sjuksymtom, stanna hemma  

• Vi uppmuntrar till att i första använda digitala scorekort men de vanliga korten kommer finnas i 
klubbhuset 

• Det är oerhört viktigt att ni har god handhygien. Tvätta händerna ofta enligt rekommendationer från 
myndigheterna.  Tvål finns på alla toaletter. 

• Flaggan på greenerna skall inte lyftas. Hålkopparna kommer anpassas så att bollen till hälften 
kommer vara synlig så den är lätt att lyfta.  

• Vi kommer inte lägga ut några krattor i bunkrarna, plana till efter dig med skon eller klubban. 

• Det kommer inte att finnas några bolltvättar ute på banan.  

• Undvik samlingsplatser på klubben, se till att du håller avstånd till andra. 

• Hälsa på varandra med tummen upp eller liknande gest i stället för att ta i hand eller kramas.  

• Återanvänd inte lösa peggar som du hittar. 

 

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.  

 
Receptionen 
För att minska på antalet besök i reception vill vi att bara en spelare per sällskap ankomstanmäler hela 
sällskapet/bollen. Vi ber våra gäster, om möjligt låta en i bollen komma in och betala greenfee för hela 
sällskapet alternativt erlägga greenfee via Swish. Tänk på att hålla bekvämt avstånd till varandra och vår 
personal. Vi kommer regelbundet rengöra alla handtag och andra ytor. 
 
När receptionen är stängd se information i klubbhuset entré. Bokning av bil sker via telefon som tidigare.  



 
Tävlingar  
Alla tävlingar är tills vidare uppskjutna vilket även gäller seniorgolfen. UGF och SGF har också tillsvidare ställt 
in seriespel etc. Om och när tävlingar kan börja genomföras igen är helt beroende på myndigheternas, SGF´s 
och GDF´s rekommendationer vilka vi följer dagligen.  

 
Möjlighet att boka 2-boll 
Är ni oroliga att spela med okända p.g.a. spridningsrisken, så kommer vi nu tillsvidare reservera en tid i 
timmen (i tidsbokningen markerad som, Ej web. bokning) där vi garanterar att ni inte kommer att paras ihop 
med några andra. Bokning av dessa tider kan ske enbart via kansliet 0174 430 60 
 (max. en starttid åt gången). Detta erbjudande gäller i första hand för Burviks medlemmar och våra 
stughyrare.  

 
Shopen 

Shopen kommer att ha en mängd nya varor till försäljning. Nytt för i år är en hel del produkter inte kommer 
finns i shopen utan du hittar de på shopens webbplats  www.golf-rea.se. Där finns varor som reas ut samt 
årets alla nyheter. 
Vill ni inte eller inte kan komma till shopen har ni möjlighet att handla på www.golf-rea.se och få varorna 
levererade till ett utlämningsställe nära dig eller i Burvik. Ange Burviks GK i meddelandefältet. 
 
Vid handling i shopen, håll avstånd till varandra och personal, betala gärna med Swish. Vid betalning med 
kort använd gärna medhavd penna för att trycka in koden i kortterminalen. Undvik kontanter. 
 
Stöd shopen, utan den är Burvik inte sig likt. 
 

Restaurangen  
Susi har redan öppnat restaurangen.  Det rådande läget är naturligtvis oroligt för henne varför vi vädjar till 
alla medlemmar att stödja restaurangen, antingen genom att äta på klubben eller beställa matlådor för 
avhämtning. Ring 0174 430 70 och boka. Betalning går utmärkt via Swish. Undvik kontanter. Menyer och 
öppettider, se burvik.se/restaurangen. 
 
Om du äter på klubben, se till att hålla rekommenderat avstånd till övriga gäster och använd gärna vår 
terrass där det nu uppförs ett skyddande tak som möjliggjorts tack vare generösa gåvor.  
 
Stöd restaurangen, utan den är Burvik inte sig likt. 
 

Städdagen  
Städdagen är som tidigare meddelats inställd. Däremot finns det en lista i kansliet på saker som vi vill ha 
hjälp med om ni är arbetssugna och har möjlighet att hjälpa till.  
 

Personalhus och maskinhall                                                                                                     
Vi är rädda om vår banpersonal och alla ideella krafter som hjälper till på banan, därför råder den nu 

besöksförbud på området runt och i maskinhall och personalhus, utom för er som arbetar på banan.  

För er som hjälper till på banan finns nu särskilda regler uppsatta i personalhus och maskinhall. 

 

Nu är vi äntligen igång igen, välkomna       

http://www.golf-rea.se/
http://www.golf-rea.se/

