TIEDOTE 27.3.2020

Pilkonpuisto Golf Oy:n hallituksen kokous 26.3.2020
Pilkonpuisto Golf Oy:n hallitus on kokouksessaan 26.3. linjannut ja päättänyt
tavoitteista ja toimintamalleista kevään ja golfkesän aloituksen suhteen.
Tavoitteenamme on luoda jäsenillemme sekä kausipelaajillemme mahdollisuus
golfin harrastamiseen turvallisesti sekä kaikkia valtiovallan antamia ohjeita ja
säädöksiä noudattaen.
Kevään eteneminen Pilkonpuisto Golf Oy:n tiloissa:
1) Range ja kenttä on tarkoitus avata mahdollisuuksien mukaisesti
rangen ja kentän avaamisen ja aukiolon määrittävät normaali kevään
eteneminen (sää ja olosuhteet) sekä valtiovallan asettamat ohjeet,
rajoitukset ja säädökset
avaamisesta sekä käytön rajoituksista tiedotetaan etukäteen ja uusia
tiedotteita laitetaan ajantasaisesti ja tarpeen mukaan päivittäin
2) Kahvila pysyy suljettuna, samoin kenttä vieraspelaamisen suhteen,
pelaaminen mahdollista ainoastaan Karelia Golfin jäsenille, jotka ovat
maksaneet minimissään Pilkonpuiston osuuden kausimaksusta
 Pilkonpuiston osuus 150€/aikuisjäsenelle, 100€
opiskelijajäsenelle ja 50€ juniorijäsenelle
1. laskuasioissa voitte olla yhteydessä Akiin ja Mikaan
 kahvila pysyy suljettuna
1. ei ilmoittautumista eikä kierrosmaksuvaihtoehtoja tässä
vaiheessa koronaepidemiaa
ajanvaraus ja ilmoittautumiset

 kausipelaajamerkinnöillä lähtöajat varattavissa NexGolfin
kautta, samoin pelaamisen kuittaaminen mahdollista suorittaa
NexGolfin kautta omalta puhelimelta/muulta laitteelta
1. laskuasioiden sopimisessa sekä ajanvarauksen ongelmissa
ottakaa yhteyttä Akiin, Mikaan tai Toniin
3) Tavoitteena luoda mahdollisuudet ”kontaktivapaaseen” golfin
harrastamiseen
turvallisen harrastamisen tarkemmat ohjeet sekä säännöt tiedotamme
ennen toimitilojen avaamista
kontaktivapaus ja ohjeistuksen runko rangekäytössä
 palloautomaatti tulee toimimaan ainoastaan polettikorteilla
sekä korttimaksuilla
 rangelle ei tuoda koreja, vaan asiakkaita ohjeistetaan
ottamaan mukaan omat sankot palloja varten
 Pilkonpuiston rangelta vähennetään lyöntipaikkoja
turvaetäisyyksien korostamiseksi ja varmistamiseksi
 ei lainamailoja seuralta eikä ystäviltä
 ei yli kolmen hengen kokoontumisia myöskään rangella, ei
parveutumista missään tilanteessa
kontaktivapaus ja ohjeistuksen runko par3-kentän käytössä
 kentällä pelaaminen max kahden hengen ryhmissä
1. ei oman lähipiirin lisäksi uusia kontakteja golfkentällä
tartuntavaaran välttämiseksi
2. näin varmistamme myös turvaetäisyydet pelaamisen
aikana
 kenttä valmistellaan ”kontaktivapaasti” pelattavaksi
1. emme suosittele tiitikkuja käytettäväksi
2. kentältä poistetaan mm. pallopesurit sekä bunkkeriharavat
3. myös reikä ja kuppi valmistellaan pelattavaksi siten, ettei
palloa tarvitse nostaa kupista eikä lippuun tarvitse koskea
 kontaktivapaalla harrastamisella tarkoitamme mahdollisuutta
käydä ulkoilemassa ja golfia harrastamassa ilman tarvetta koskea
mihinkään muuhun tarvikkeeseen tai välineeseen kuin omaan
välineistöön

4) Ohjeistukset ja niiden noudattaminen toiminnan pyörittämisen
EHDOTTOMANA edellytyksenä
Golfyhteisömme seuraa ja noudattaa kaikkia Suomen Golfliiton sekä
valtiovallan asettamia ohjeistuksia ja määräyksiä
Jokainen harrastaja ja liikkuja on vastuussa siitä, että ymmärtää ja
noudattaa vastuullisesti voimassaolevia sääntöjä ja rajoituksia,
ainoastaan sääntöjen ehdoton noudattaminen mahdollistaa
harrastepaikkojemme turvallisen käytön ja sitä kautta aukiolon

Kaikille terveyttä ja aurinkoista kevättä toivottaen,
Pilkonpuisto Golf Oy:n hallitus
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