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RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE 
KORONASMITTE VED BRUK AV 

GOLFANLEGG  
 

Norges Golfforbund (NGF) og interesseorganisasjonene for administrativt ansatte (GAF) 
banearbeidere (NGA), profesjonelle trenere og spillere (PGA) og baneeiere (FNG) mener at bruk av 
golfanlegg kan sammenlignes med bruk av turområder, parker o.l., og at golf som aktivitet har få 

berøringspunkter med fare for smitte. Derfor har man utarbeidet retningslinjer for bruk av 
golfanlegg som ivaretar ansatte og spillere, der det er lagt opp til ytterligere minimering av 

smitterisiko. Retningslinjene, slik de fremgår av dette dokumentet, er utformet slik at aktivitet kan 
foregå innenfor helsemyndighetenes restriksjoner. [Retningslinjene er også godkjent av NIF.] 

 
 

Alle klubber som ønsker å holde åpne anlegg skal gjøre alle ansatte og spillere 
kjent med disse retningslinjene! 

 
 
Retningslinjene i dette dokumentet legger til rette for at golfanlegg kan holde åpent med moderat 
aktivitet for å kunne tilby brukerne et godt aktivitetstilbud med lav smitterisiko i denne vanskelige 
perioden. Retningslinjene tar som utgangspunkt å begrense kontakt mellom mennesker, samt å 
minimere berøringspunkter for å forhindre overføring av smitte. Retningslinjene gjelder for alle åpne 
golfanlegg og skal ikke fravikes, men hver klubb må selv vurdere ytterligere tilpasninger til særskilte 
forhold på eget anlegg.  
 
Det åpnes nå for spill på golfbaner, under forutsetning av at retningslinjene i dette dokumentet 
følges. Merk at det i første omgang kun åpnes for bruk av bane, ikke treningsområder og driving 
range. For å kunne ha kontroll på trafikken tillates spill på bane kun basert på booking i Golfbox. 
Det betyr at det ikke skal benyttes ballrenne. 
 
På et golfanlegg, som alle andre steder, er det personlig bevissthet og tillit som er avgjørende for at 
vi skal kunne ta anleggene i bruk. Alle Brukere av golfanlegg i Norge forventes å sette seg inn i, og 
respektere, disse retningslinjene slik at man kan fortsette å holde mulighetene for spill åpne. 
 
Disse retningslinjene er klarert med Norges Idrettsforbund (NIF) [dato]. Norske golfanlegg tillates 
etter dette å holde åpent fra [dato]. 
 
 

RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE KORONASMITTE VED BRUK AV GOLFANLEGG 
 
FØR SPILL 

! Ikke besøk golfanlegget dersom du har symptomer på smitte. Dette gjelder også generelle 
symptomer på forkjølelse. 
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FØR SPILL 

! Ikke besøk golfanlegget dersom du har symptomer på smitte. Dette gjelder også generelle 
symptomer på forkjølelse. 

 RETNINGSLINJER FOR INSTRUKSJON 
En stor del av golf-Norges virksomhet har gode forutsetninger for å fortsette som  
vanlig. Det er av største betydning at vi følger alle anbefalingene gitt av helsemyndig- 
hetene, og derfor har vi utarbeidet en sjekkliste som vi anbefaler deg å bruke i ditt  
videre arbeid for å redusere risikoen for smitte ved instruksjon.

Se vedlagt link til Idrettsforbundets veileder for utøvelse av idrettsaktivitet under  
restriksjonene mot spredning av koronasmitte: https://www.idrettsforbundet.no/ 
nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/ 

Golfens retningslinjer: https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus/ 

Vi anbefaler at all instruksjon gjøres på et lukket/avstengt uteområde hvor en ikke kan 
overstige antall 5 personer (inklusive instruktør). Området skal være tydelig merket slik 
at ikke andre kan blande seg inn i gruppen.

Generelle råd for å redusere spredning av infeksjon:
 Vær hjemme om du opplever de minste symptomene som hoste eller feber.
 Ha en rutine på at du sender ut informasjon om hvordan en reduserer spredning  

av smitte til eleven senest dagen før leksjon.
 Forsikre deg om at eleven ikke har noen symtomer. 
 Fraråd elever som er i riskogruppen fra å ta individuelle instruksjonstimer.
 Vask hendene før og etter instruksjon/trening.
 Host i armhulen.
 Unngå å røre øyne, nese og munn.
 Bruk håndsprit om nødvendig.  
 Unngå å låne ut utstyr/materiell, ved eventuelt utlån sørg for å sikre god rengjøring.
 Tilpass undervisningen slik at du ungår fysisk berøring. Minimum 2 meters avstand 

anbefales.
 Oppmuntre til en spilleleksjon på banen.
 Kun utendørs instruksjonstimer.
 Anbefaler ingen leksjoner/aktiviteter inne på golfsenter/studioer.
 Betaling av leksjon gjøres på VIPPS.

Når det gjelder alders-/juniortrening, tenk over følgende:
 Samle mennesker i grupper i henhold til de bestemmelser som er gitt av  

myndighetene, maks 5 inkludert instruktør.
 Unngå innendørs samlinger.
 Hold 2 meters avstand mellom elevene, og mellom elev og instruktør, på et 

avstengt område.

Vi trener gjerne, men vi gjør det sikkert!


