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Förord 
Med anledning av den rådande coronapandemin har Svenska Golfförbundet (SGF) beslutat att 
införa ett kompletterande avsnitt 1.18 i kap 1 i Spel- och tävlingshandboken , med 
övergripande bestämmelser som gäller all idrottslig verksamhet (inklusive till exempel 
footgolf). 

Bestämmelserna har utarbetats av avdelningen för tävlingar och regler och fastställts av 
generalsekreteraren på SGF, på delegation från förbundsstyrelsen. 

Samtliga bestämmelser i kapitel 1 i Spel- och tävlingshandboken, handicapreglerna och 
amatörreglerna, gäller utan undantag.  

Brott mot SGF:s bestämmelser samt handicap- och amatörreglerna kan medföra anmälan 
och eventuell disciplinär påföljd. Bestämmelserna gäller såväl ansvarig golforganisation för 
tävling som spelare och ledare.  

Denna version är giltig från och med 1 juni 2021.  

Svenska Golfförbundet 
2021–05–21 

 

 

  

https://golf.se/globalassets/tavling/2020-spel--och-tavlingshandboken.pdf
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1.18 Övergripande bestämmelser under pågående 
coronapandemi i Sverige 
Syftet med bestämmelserna i avsnitt 1.18 är att säkerställa att golfspel och golftävlingar ska 
kunna bedrivas i Sverige:  

dels med fullt iakttagande och respekt för de bestämmelser, råd och rekommendationer som 
gäller för all form av verksamhet i Sverige under den rådande coronapandemin,  

dels genom att verka aktivt för att minimera riskerna för smittspridning men samtidigt 
möjliggöra för människor att fortsätta bedriva hälsosamma idrottsaktiviteter i utemiljö. 

Denna version av bestämmelserna baseras på Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd den 1 april 2020 (HSLF-FS 2020:12), med löpande ändringar och 
förtydliganden på myndighetens webbplats. 
 

Samlingar 
Idrottsrörelsen måste följa de bestämmelser som reglerar hur många åskådare (publik) som 
maximalt får samlas på en utomhusarena som exempelvis en golfbana: 

• utan anvisad plats: 100 personer 
• med anvisad sittplats: 500 personer 

 
 
Åtgärder/information om hur smittspridning kan undvikas 

Den som ska anordna ett möte eller en tillställning i en lokal, avgränsat område eller annat 
utrymme, ska, utöver vad som framgår av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, informera publik (deltagare enligt 
ordningslagen), funktionärer och idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas. 

1. Erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda 
handdesinfektion. 

2. Säkerställa att personalen och funktionärer får adekvat information om 
hygienåtgärder för att förhindra smitta. 

3. Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har 
vidtagit. 

4. Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna. 
5. Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 

och den regionala smittskyddsläkaren. 
 
  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/foreskrifter/konsoliderade/hslf-fs_2020_12.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202012/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/foreskrifter/tillfalliga/andring-i-hslf-fs-2021-2-beslutsversion.pdf
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Den enskilde idrottsutövarens ansvar 
Idrottsutövare bör bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken 
för smitta: 

1. hålla avstånd till varandra 
2. inte dela utrustning med varandra 
3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus 
4. undvika gemensamma omklädningsrum 
5. resa till och från aktiviteten individuellt 
6. utföra aktiviteten i mindre grupper 

 
 
Startfält 
Golfens tävlingsverksamhet bedrivs på avgränsade ytor, vanligtvis med krav på att 
deltagarna är medlemmar i en golfklubb. Golfen träffas därför inte av vare sig regler för 
offentlig tillställning eller allmän sammankomst eller motionsloppens 150-personersregel.  

Golftävlingar kan alltså spelas med fulla startfält så länge övriga åtgärder för minskad 
smittspridning enligt ovan följs, men för säkerhets skull bör inte spelare utan 
klubbtillhörighet tillåtas att delta. 
 

1.18.1 Giltighetstid och ändringar 
Avsnitt 1.18 gäller fr.o.m. den 1 juni 2021 tills annat beslutas av SGF. 

SGF har rätt att ändra på bestämmelserna i avsnitt 1.18 baserat på förändringar i lagar, 
direktiv, riktlinjer eller rekommendationer som utfärdats av riksdagen, regeringen, 
Folkhälsomyndigheten, annan myndighet eller av Riksidrottsförbundet. 
 

1.18.2 Bestämmelsernas omfattning och ställning 
Avsnitt 1.18 gäller före annan bestämmelse i Spel- och tävlingshandboken. 
 

1.18.3 Tävlingsspel 
Golfklubb eller GDF som väljer att arrangera tävling, ska följa bestämmelserna i punkterna 
1.18.4–1.18.9.  
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1.18.4 Om tävling arrangeras 
Golfklubb och GDF ska noga överväga riskerna med att arrangera tävling och alltid beakta 
regionala/lokala bestämmelser innan beslut att genomföra tävling tas.  

Vidare ska Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer vad gäller åtgärder för att 
minimera risken för smittspridning tillämpas. 
 

1.18.5 Krav att avstå deltagande i tävling 
Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig 
att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan.  

Ingen bestraffning eller annan påföljd (inklusive extra avgift/straffavgift) får tilldelas en 
sådan spelare. Läkarintyg behöver inte visas upp. 
 

1.18.6 Tävlingsvillkor – golfregler 
Alla tävlingar (både förbundstävlingar och klubbtävlingar) ska från och med den 1 juni spelas 
enligt ordinarie Regler för golfspel. 

Observera: För att en tävlings- eller sällskapsrond ska vara handicapgrundande måste den 
spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. 
 

1.18.7 Genomförande av tävling  
Tävlingsledningen ska säkerställa att tävlingen genomförs: 

• så att deltagarna i alla sammanhang alltid har möjlighet att hålla ett avstånd på minst 
två meter till närmaste person så att risken för smittspridning minimeras,  

• med information till deltagarna om hur smittspridning kan undvikas enligt 1.18 och 
• med information till deltagarna om den enskilde spelarens ansvar enligt 1.18. 

 

1.18.8 Publik  
Arrangerande klubb ansvarar för att publik vid tävling som inte anvisats plats inte vid något 
tillfälle överstiger 100 personer, samt att publik vid tävling med anvisad sittplats inte vid 
något tillfälle överstiger 500 personer (se 18.1). Se §11 i FHM:s förordning 2021:8 för 
detaljerad information gällande anvisad sittplats. 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/foreskrifter/tillfalliga/andring-i-hslf-fs-2021-2-beslutsversion.pdf
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1.18.9 Caddieförbud 

Caddieförbud gäller på samtliga tävlingar. Ledsagare på paragolftävlingar samt personer som 
bistår yngre juniorer med tillämpning av Regler för golfspel, att räkna slag och föra scorekort 
är tillåtna. 
 

1.18.10 SGF Golf Ranking och WAGR 
Tävlingar som anmälts till SGF Golf Ranking och World Amateur Golf Ranking (WAGR) 
kommer från och med 1 juni att ingå i respektive ranking, så länge tävlingen genomförs inom 
de ramar som krävs för att ingå i rankingen enligt tidigare besked och överenskommelse. 
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