Kentän ja rangen avaaminen ja avoinna pitäminen on mahdollista erikoisjärjestelyin ja huomioiden
viranomaisten määräykset ja suositukset. Noudattamalla annettuja sääntöjä ja ohjeita
mahdollistamme turvallisen ulkoilun ilman tartuntavaaraa. Huomioithan että esim. klubitalolla voi
asioida max. 4 asiakasta kerrallaan ja maksut suositellaan tehtäväksi ensisijaisesti kortti- ja
etämaksuna, laskutusmahdollisuutta ja maksunvälityspalveluita käyttäen.
Seuraamme kansallista koronatilannetta ja tiedotamme, jos Laukaan Peurunkagolfin toimintaan
tulee muutoksia. Noudattakaa yleisiä ohjeita hygienian osalta. Alla lisäohjeista tarkemmin, luethan
ohjeistuksemme huolellisesti ja ajatuksella, kiitos.
KENTTÄ AVATAAN KESKIVIIKKONA 6.5.2020
Kenttä avataan kesäviheriöille (18r) keskiviikkona 6.5 2020 klo 12:00 (säävarauksella).
Mahdollisista uusista rajoituksista tiedotamme lähempänä avausajankohtaa nettisivuillamme.
Huomioitavaa:
•
•
•
•
•

•
•
•

Jos sinulla on vähänkin kipeä olo, jää kotiin. Mikäli lähipiirissäsi on flunssan oireita, on myös
tällöin parempi jäädä kotiin.
Jos olet sairas tai karanteenissa, pysythän kotona
Jos olet palannut ulkomailta, pidäthän 14 vrk karanteenin paluusi jälkeen, ja saavut peleille
vasta tämän jälkeen.
WC-tilat ovat pelaajien käytettävissä klubin yläkerrassa klubitalon aukioloaikoina.
Hyvä käsihygienia: Pese käsiä saippualla aina mahdollisuuksien mukaan ja pidä mukanasi
käsidesiä. Käsidesiä saatavilla
o parkkipaikalta tullessa kärryjen vieressä
o klubilla useassa eri pisteessä ja klubin yläkerran vessoista, klubin alakerta on
suljettu
Ethän kättele tai halaile pelikavereita.
Pidä pelikavereihin riittävä sosiaalinen etäisyys, n. 2 metriä.
Yli 70-vuotiaita pyydetään noudattamaan heille annettuja toimintaohjeita – lue lisää
Valtioneuvoston sivuilta

OHJEET JA ERIKOISJÄRJESTELYT
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Kenttä avataan keskiviikkona 6.5.2020 klo 12:00 kesäviheriöille (säävarauksella)
Ajanvaraus avataan to 30.4.2020 klo 14:00.
Jäsenten ajanvaraukset Nexgolfin kautta. Vieraspelaajien ajanvaraukset pelikierrokselle
Teetimen kautta tai caddiemasterin puh. 020 752 9200. Vieraspelaajan maksaminen on
mahdollistettu myös Teetimen kautta. Greenfeen voi käydä maksamassa myös klubilla
aukioloaikojen puitteissa.
Peliliput jätetään normaaliin tapaan caddiemasterille aukioloaikoina.
Pelioikeuden haltija voi kuitata oman lähtönsä NexGolfin kautta ennen omaa
lähtöaikaansa, tai huikkaamalla klubin eteisestä caddiemasterille tulleensa paikalle. Klubilla
oleva kuittauskone EI ole käytössä!
o Lähtöajan voi vahvistaa kirjautumalla Nexgolfiin omilla jäsen/asiakastunnuksilla. Omat varaukset-osiossa näkyy sinulle varattu lähtöaika.
Varatun lähtöajan alapuolella on keltaisella pohjalla Vahvista-kenttä.
Klikkaamalla Vahvista-kenttää avautuu oman ajanvarauksen tiedot. Oman
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nimesi kohdalla tietojen alapuolella on jälleen kenttä Vahvista. Klikkaamalla tätä
Vahvista-kenttää vahvistat oman lähtöaikasi.
o Voit vahvistaa vain oman lähtöaikasi.
Lähdöt joka päivä 1. tiiltä
Kierros pelataan 10 min lähtöväleillä.
Kierros max 4 hlön ryhmissä. Jos kuulut riskiryhmään tai lähipiirissäsi on riskiryhmään
kuuluvia ja haluat pelata pienemmässä ryhmässä, tulee ajanvaraus tehdä puhelimitse
caddiemasterin aukioloaikoina puh. 020 752 9200.
Suosittelemme, että ryhmä koostuu perheenjäsenistä tai muuten koronan aikana
keskenään tekemisissä olevista vakiintuneista pelikavereista.
Tulethan paikalle vasta juuri ennen lähtöaikaa ja poistuthan välittömästi pelin jälkeen.
Alueelle ei tule jäädä keskustelemaan eikä ”parveilemaan”. Tämä tulee huomioida
erityisesti klubin piha-alueilla, parkkipaikoilla ja harjoitusalueilla. Koko ajan tulee pitää
kaikkiin henkilöihin sosiaalinen turvaetäisyys eli vähintään kaksi metriä ja muistaa
pelaajan oma henkilökohtainen vastuu golfkentän ohjeistuksen noudattamisesta.
Lainakärryt ovat käytössä. Parkkipaikan läheisyydessä on kaksi aluetta kärryille –
desinfioidut ja käytetyt. Muista palauttaa kärryt aina käytettyjen kärryjen puolelle
desinfiointia varten.
o Pyydämme pelaajia käyttämään ensisijaisesti omia kärryjään tai kantobägiä. Klubin
kärryjä on yhteensä 80 kpl, joten kiireisinä päivinä niitä ei välttämättä riitä kaikille
halukkaille. Henkilökunta järjestää kärryjen desinfiointeja mahdollisuuksien mukaan
myös päivän mittaan.
o Kärryjen vetokahvan puhdistusmahdollisuus järjestetään myös pelaajien
käytettäväksi.
Juomapiste EI ole käytössä klubin terassin alla
Peruthan lähtöaikasi hyvissä ajoin, viimeistään 3h ennen lähtöaikaa, mikäli et paikalle
pääse tulemaan. Perimme kaikista varatuista vieraiden peliajoista green fee -maksun,
mikäli niitä ei ole peruttu ajoissa.
Hinnaston löydät tästä

Pelaaminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kentällä olevat pallopesurit eivät ole käytössä.
Kenttävessat ovat toistaiseksi suljettu
Golfkenkien puhdistuslaitteet ovat pois käytöstä
Kentällä olevat roskakorit ovat avoinna, ÄLÄ koske roskakorin kansiin
Kentillä ei ole bunkkeriharavoita. Voit tasoittaa hiekkaa mailan lavalla tai jalalla.
Pidä lipputanko reiässä äläkä koske siihen.
Reikien pohjalle on asennettu lieriöt, jotta pallon saa nostettua helpommin reiästä. Ethän
nosta muiden palloa reiästä
Suosittelemme käyttämään ebirdien/ GameBookin sähköistä tuloskorttia
Odota omaa lähtöaikaa erillään muista ryhmistä. Vältetään kokoontumista myös
lyöntipaikoilla.

Golfautojen vuokraus
•
•
•

Autoissa saa olla max 1 hlö/auto hygieniasyistä (poislukien pariskunnat tai samassa
taloudessa asuvat henkilöt)
Golfauton vuokraus soittamalla caddiemasterille puh. 020 752 9200
Kaikki autot desinfioidaan aamuisin. Golfauto palautetaan omalle paikalleen klubin terassin
alla olevaan parkkiin. Avain palautetaan caddiemasterille (caddiemasterin ollessa suljettu,
avain tiputetaan alakerran oven vieressä olevaan postilaatikkoon). Caddiemaster huolehtii
päivän aikana autojen desinfioinneista aukioloaikojen puitteissa.

Ohjeet rangelle ja lähipelialueille
•
•
•
•
•
•
•

Range toimii edelleen vain ajanvarauksella (lue lisäohjeet)
Pidä etäisyyttä muihin pelaajiin kaikissa tilanteissa, myös rangella lyödessä, vähintään 2
metriä.
Käsittele palloja vain hanskat kädessä.
Pallokorit on poistettu käytöstä. Voit tuoda mukanasi oman korin tai muovipussin. Älä jätä
käytettyä pussia tai koria rangelle vaan vie se mukanasi pois.
Älä lainaa toisen välineitä.
Pallokone toimii luottokortin lähimaksulla, poleteilla ja magneettinapilla
Rangella ei saa odotella omaa vuoroaan, vaan odottelu on tehtävä esim. omassa autossa
parkkipaikalla.
Lue rangen käyttöohjeet tästä

•
•
•

PAR 3- kenttä on avoinna samoin ohjein kuin 18r kenttä.
Harjoitusviheriöiltä on poistettu pallon nostimet
Vältähän parveilua myös harjoitusalueilla!

Caddiemaster ja klubitalo
•
•
•
•
•

Klubitalolla ja Pro Shopissa voi asioida max. 4 asiakasta kerrallaan.
Alakerran pukuhuoneet ja suihkut ovat poissa käytöstä
Maksut suositellaan tehtäväksi ensisijaisesti kortti- ja etämaksuna
Klubin asiakaspalvelussa tulee pitää etäisyyttä itsesi ja palveluhenkilöstön tartuntariskin
vähentämiseksi. Lisäksi kaikenlaista kontaktia on syytä välttää.
Huolehdithan hyvästä käsihygieniasta klubilla asioidessasi. Ulko-oven vierestä löydät
käsidesiä.

Vieraspelaajat
•
•

Vieraspelaajat voivat varata lähtöaikansa 5vrk aikaisemmin
Vieraspelaajien ajanvaraukset pelikierrokselle caddiemasterin numerosta puh. 020 752
9200 tai Teetimen kautta. Vieraspelaajan maksaminen on mahdollistettu myös Teetimen
kautta. Greenfeen voi käydä maksamassa myös klubilla aukioloaikojen puitteissa.
Easybreak, Edenred ja Smartum mobiilimaksut

•

Maksa green fee Eazybreak, Edenred tai Smartum -mobiilipalvelussa ja lähetä sähköpostilla
osoitteeseen caddiemaster@lpg.fi nimesi, lähtöaika, sekä screen shot kuitista, jossa on
maksun koodi. Tarkista päivän green fee- hinnastosta
ePassi

•

Lähetä sähköpostilla toimistolle caddiemaster@lpg.fi nimesi, lähtöaika, sekä
puhelinnumero, joka on linkattu ePassiin ja veloitettava summa. Tarkista päivän green feehinnastosta

•

Mikäli mikään yllä mainituista sähköisen asioinnin muodoista ei sinulle sovi, tai jos haluat
käyttää pelilippuja, tai paperisia Smartum- tai muita liikuntaseteleitä, olet tervetullut
asioimaan toimistolla

Meidät tavoitat seuraavista kanavista
Kotisivuilla oleva CHAT-ikkuna. Chat- ikkuna avautuu klikkaamalla ”Miten voin auttaa” painiketta.
Näin viestisi tavoittaa caddiemasterin reaaliajassa.
Caddiemaster
puh. 020 752 9200
caddiemaster@lpg.fi
Head Caddiemaster/Jani Linna (Pro Shop, yritysmyynti ja tapahtumat)
puh. 044-7563047
jani.linna@lpg.fi
Toimistosihteeri/Maarit Järvinen (osakeasiat, jäsenyysasiat ja laskutus)
puh 040-7182236
maarit.jarvinen@lpg.fi
Toimitusjohtaja Heikki Hokkanen
puh. 0400-644630
heikki.hokkanen@lpg.fi
Ravintola Karlvik/ Jussi Raivio
Puh. 040-5574003
jussi@caw.fi

