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Cornaviruset/Covid-19, uppdaterad 2020-04-05 

Sollentuna Golfklubb följer Folkhälsomyndigheternas råd, andra myndigheters föreskrifter och 
Riksidrottsförbundets och Svenska Golfförbundets rekommendationer i syfte att bedriva en så säker 
verksamhet som möjligt. 

Golfen har unika möjligheter att erbjuda säkra friskvårdande aktivister men vi har alla ett ansvar att 
begränsa smittspridningen och göra de åtgärder vi anser nödvändiga för vår egen och andras hälsa.  

Här nedan kan ni läsa vad som är det viktigaste för golfklubbens personal, medlemmar och gäster. 
Vänligen följ dessa och bidra inte till att sprida missuppfattningar eller egna tolkningar av 
myndigheters beslut eller andra organisationers rekommendationer. 

Sollentuna GK kommer att regelbundet analysera dessa riktlinjer och ompröva delar av 
verksamheten om det anses befogat.  

1. Allmänna råd 
• Stanna hemma när du är sjuk 
• Var uppmärksam på symtom på covid-19 
• Tvätta händerna ofta 
• Hosta och nys i armvecket 
• Undvik att röra ögon, näsa och mun 
• Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida, https://www.folkhalsomyndigheten.se/  

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser 
Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala tävlingar behöver inte ställas in med 
anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. 

2. Nya allmänna råd: 

Håll avstånd och ta personligt ansvar 

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har 
symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt 
Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer 
över 70 år bör vara särskilt försiktiga. 

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta 
åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att 
flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med 
tvål och vatten. 

• Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De 
bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan 
varandra. 

• Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa 
antalet åskådare. Om det är möjligt att anordna träningar och träningsmatcher utan att riskera sprida 
smitta kan aktiviteterna hållas, om inte bör de ställas in. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/
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• Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna 
träffas på samma plats. 

• Arbetsgivare bör se till att personal och eventuella besökare håller avstånd. Arbetsgivare bör se till 
att anställda arbetar hemifrån om det är möjligt, samt se till att anställda undviker onödiga resor. 

• I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer 
anpassas så att trängsel kan undvikas. 

Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter 
med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. 

Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller 
vistas på andra platser där människor samlas. 

Sollentuna Golfklubb påtalar i sin kommunikation det personliga ansvaret och att detta inte kan 
hänskjutas till klubben. 

2. Generella råd 

• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma 
till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå 
hem direkt. 

• Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska 
därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus. 

• Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället. 

• Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter. 

• Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv. 

• Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis 
gymutrustning, efter varje persons användning. 

• Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien. 

• Undvik trängsel t.ex. vid försäljning. 

Inomhusaktiviteter 

• Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna. 

• Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god 
handhygien. 

• Städa oftare toaletter och ytor som många tar i. 

Utomhusaktiviteter 

• Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk. 

Aktiviteter för äldre 

• Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig trots uppmaningen om social 
distansering. Fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas. 
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Tävlingar 

• Lokala arrangemang kan genomföras som vanligt. 

• Arrangören av verksamheten ska ta hänsyn till råden ovan samt göra en riskbedömning. 

3. Svenska Golfförbundet 

De riktlinjer och råd som Svenska Golfförbundet publicerat följer Folkhälsomyndighetens råd till 
Riksidrottsförbundet. De beaktar många aspekter som Sollentuna Golfklubb berörs av. Vill ni ta del av 
dessa så gå till https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/  

Stopp för all tävlingsverksamhet 

SGF har 3 april beslutat följande: 

1. Inga förbundstävlingar till och med 30 juni 2020 

Förbundstävlingar där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation ska inte arrangeras under tiden 30 
mars – 30 juni 2020. För tiden därefter gäller att SGF och GDF ska fatta nytt beslut senast en månad 
innan tävlingen är planerad att genomföras. 

2. Rekommendation att skjuta upp all tävlingsverksamhet i Golfsverige 

SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att 
motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte 
sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april. 

Bakgrund till beslutet 

Beslutet är fattat av SGF i samråd med PGA, baserat på Folkhälsomyndighetens uppdaterade 
allmänna råd gällande Covid-19, publicerade 1 april. På sid 4 står bland annat följande råd för 
idrotten: 

– Undvika närkontakt mellan idrottsutövare 
– Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus 
– Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper 
– Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel 
– Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande 

Se Folkhälsomyndighetens råd här (se sid 4) 

Sollentuna Golfklubb har därför beslutat att stoppa all tävlingsverksamhet tillsvidare. 

4. Riktlinjer för golfträning.  

• Utöver de allmänna och generella råden enligt ovan anpassas all träning för att minska 
riskerna för smittspridning 

• Undvik utlåning av utrustning och då det måste ske skall dessa rengöras efter varje elev 

• Anpassa träningen för att undvika närkontakt 

https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a1350246356042fb9ff3c515129e8baf/hslf-fs-2020-12-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf
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• Personer i riskgrupper avråds från att delta i träning 

• Säkerställ att inga elever uppvisar symptom 

5. Riktlinjer för golfspel. 

Före spel 

• Boka gärna tid via Min Golf eller telefon 

• Checka in via app eller ring till receptionen 

• Betala gärna greenfee via Min Golf 

• Använd gärna digitala scorekort såsom Gamebook, On Tag m.fl. Scorekort finns också i 
brevlådan vid första tee. 

• Byt gärna om hemma 

• Undvik att samlas i grupper på övningsfält eller vid tee 

• Hälsa på nya kreativa sätt med tummen upp eller liknade, undvik att kramas eller ta i hand 

Under spel 

• Håll distans, särskilt vid tee och på green 

• Låt flaggstången sitta kvar hela tiden 

• Skänk gärna korta puttar 

• Plocka bollen ur hål med tummen och pekfinger, behåll gärna handsken på. Använd inte 
klubban. 

• Plocka bara upp din egen boll 

• Alla krattor är bortplockade ur bunkrarna, återställ bunkern så gott det går med klubban eller 
foten. 

• Det finns inga toaletter på banan, inte heller några bolltvättar och begränsat med 
papperskorgar. 

• Dela inte på någon utrustning som scorekort, banguider, klubbor, avståndsmätare eller 
golfbil 

Efter spel 

• Tacka för spelet på lika kreativa sätt som på första tee 

• Undvik större samlingar efter spel 

Patrik Skoog 
VD/Klubbchef Sollentuna GK 


