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Information kring Covid-19 från Äppelgårdens GK 

 
Ankomstanmälan och betalning av rond. 
-Vänligen vänta på din tur utanför dörren- bilda inte kö. 
-Betala i möjligaste mån med Swish 123 510 2470. Ange ”Greenfee” 
-För dig som är medlem och vill undvika att gå in i receptionen rekommenderar vi att du 
aktiverar ”Automatisk ankomstmarkering”. Se instruktion här intill.  
-Använd med fördel digitalt scorekort under denna tid. Vi rekommenderar * On Tag 
Scorekort samt *Golf Game Book i kombination med Min golf bokning. Se instruktion här 
intill.  
 
Riktlinjer på banan vid spel.. 
-Flaggstången skall alltid lämnas i hålet, även vid spel på green. 
-När du skall ta bollen ur hålet, gör det med den handen du har handske på.  
-Byt inte scorekort med någon annan.  
-Bunkerkrattan måste inte användas, det går bra att använda din egen klubba. 

Incheckning av golfpaket och övernattning på klubben. 
-Vänligen vänta på din tur utanför dörren-bilda inte kö. 
-Om ni är en grupp så välkomnar vi en representant från gruppen in för att få information, 
nycklar samt betalningsinformation att förmedla till er samtliga. 
- Vi tar med glädje emot betalningen via Swish i första hand. Ange bokningsnummer alt. 
namnet som bokningen står i.  
-Vid incheckning kommer vi att ta upp beställning inför nästa dags frukost servering. Vi 
serverar varje sällskap vid bordet.  
 
Restaurangen 
-Bilda inte kö i kassan utan sätt dig vid bordet om gäster i kassan.  
-Betala i möjligaste mån med Swish 123 069 1402 ange ”Bistro” 
-Vi har glest möblerade matsalar samt terrass.  
-All mat serveras vid bordet. 
 
Frågor kring ev. avbokning av golfpaket.   
Ordinarie avbokningsregler gäller fram tills ett ev. myndighetsbeslut tas att vi inte kan hålla 
öppet som vanligt.  Bokningsreglerna hittar du under ”boka rum” på hemsidan.  

 Vi följer myndigheternas rekommendationer och uppdaterar oss dagligen. Det är viktigt för oss att 
både ni och vår egen personal känner sig trygga. 


