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Algemeen sportprotocol

 Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
 Houd 1,5 m afstand van elkaar.
 Het dragen van een mondkapje is verplicht in het clubhuis, de lockerruimte en de handicartloods.
 Was en/of desinfecteer vaak je handen.
 Volg altijd de aanwijzingen van het personeel en schriftelijke instructies op.

Toegang en sluitingstijd

 Voor het betreden van het clubhuis en het terras heb je een coronatoegangsbewijs (CTB) nodig. Ook
als je alleen naar binnen gaat om je aan te melden of voor een toiletbezoek.

 De gehele golfbaan, inclusief de drivingrange, oefenfaciliteiten en het clubhuis sluit om 17.00 uur.

Golfersprotocol (Hooge Graven) voor leden en gasten

 Reserveer te allen tijde van te voren een starttijd, zowel voor de grote baan als voor de Par 3-baan.
Dit kan via de E-Golf4U module of door te bellen met 0529-455999, optie 1

 LET OP: iedere speler dient een reservering te hebben. Alle spelers dienen zich bij binnenkomst aan
te melden in het clubhuis; de leden bij de zuil en de gasten in de shop bij de caddiemaster (maximaal
1 persoon tegelijk in de shop).

Horeca

 Het restaurant is vanaf 9.00 uur open.
 Iedereen heeft een vaste zitplaats.
 1,5 meter afstand houden is ook in het restaurant verplicht. Bewoners van 1 adres hoeven geen 1,5

meter afstand van elkaar te houden.
 Bij het verplaatsen in het clubhuis en restaurant is het dragen van een mondkapje verplicht.
 Om 17.00 uur sluit het restaurant.

Wij rekenen erop dat alle gebruikers bovenstaande regels in acht nemen. Dienstdoende caddiemasters,
marshals, commissieleden, bestuursleden en greenkeepers hebben het recht je hierop aan te spreken.
Accepteer dat je ook door elkaar op de regels kunt worden gewezen.
Houd je aan de aanwijzingen, zo niet dan riskeer je verwijdering van de baan.

We wensen iedereen veel speelplezier!


