Tillfälliga tävlingsvillkor Cornaviruset/Covid-19, uppdaterad 2020-06-12
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/
Tävlingsverksamhet
Klubb- och distriktstävlingar – nya riktlinjer från 1 juli
I enlighet med FHM:s riktlinjer för tävlingsidrott från 29 maj ger SGF grönt ljus för lokala och
regionala golftävlingar på klubb- och distriktsnivå från och med 1 juli. Fram till dess gäller de tidigare
riktlinjerna (se nedan).
Golfklubben har därmed möjlighet att bedriva tävlingsverksamhet och företagsgolf men behöver se
över genomförandet så att de följer tillfälliga tävlingsvillkor, regler och lagar som regeringen beslutat,
råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten samt övriga rekommendationer nedan.
Tävlingsarrangörer ska:
✔ Följa de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren från 1 juli
✔ Följa Covid-19-vägledningen gällande regler för golfspel
Eventuell begränsning i antal deltagare
Efter diskussioner mellan SGF, RF och FHM har det slagits fast att det inte finns begräsningar i antalet
deltagare.

Sollentuna Golfklubb har därför uppdaterat sina riktlinjer och kommer att starta
tävlingsverksamheten per 1/7. Tävlingsvillkoren modifieras enligt nedan:
Resultathantering i slagspel (Regel 3.3b).
Klubb/tävlingsledning kan tillfälligt tillåta metoder för resultatrapportering i slagspel som inte helt
överensstämmer med Regel 3.3b, eller som inte överensstämmer med de normala rutinerna enligt
Regel 3.3b.
Spelarna i en boll kan välja att föra ett gemensamt scorekort för samtliga spelare. Spelaren som
ansvarar för att föra scorekortet stämmer av scoren med samtliga spelare efter avslutat spel och
signerar sedan kortet för att intyga att samtliga scorer är korrekta innan kortet lämnas in.
Flaggstången
En lokal ordningsföreskrift gäller. Spelaren bör låta flaggstången stå kvar i hål. Brott mot
ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt
Regel 1.2a.
Hål
Klubb/tävlingsledning har valt att göra hålet grundare genom att lägga skumgummi i hålet. Bollen ska
anses ”Hålad” och ronden vara en handicaprond när en boll har stannat efter ett slag och någon del
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av bollen är under greenytan anses, även om inte hela bollen är under markytan. Om ingen del av
bollen är i hålet under greenytan är bollen inte hålad och måste spelas som den ligger.
Bunker
Alla krattor är bortplockade ur bunkrarna, återställ bunkern så gott det går med klubban eller foten.
Tillfällig lokal regel tillåter lägesförbättring 1 klubblängd, se anslag.
Prisutdelning
I enligt med riktlinjerna för att minska riskerna för smittspridning genomförs inga prisutdelningar
tillsvidare. Resultatlista publiceras efter tävlingens genomförande och pristagare kan därefter hämta
sina priser i shopen.
Gemensam start
I enligt med riktlinjerna för att minska riskerna för smittspridning genomförs inga tävlingar med
gemensam start tillsvidare.
Caddies och publik
I enligt med riktlinjerna för att minska riskerna för smittspridning vill vi begränsa antalet människor
som involveras i tävlingarna. Tillsvidare gäller därför förbud mot caddies och publik på klubbens
tävlingar.
Gästspelare
I väntan på besked om restriktioner i antalet deltagare vill SoGK prioritera sina egna medlemmar.
Tävlingarna kommer därför tillsvidare bara vara öppna för klubbens egna medlemmar.
Övriga riktlinjer för golfspel vid tävling. Brott mot dessa är inte pliktbelagda men ingår i det
uppförande som förväntas av alla spelare.
Före spel
• Betala gärna greenfee och anmälningsavgift via Min Golf
• 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.
• 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.
• 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
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