
 RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE KORONASMITTE  
 VED BRUK AV GOLFANLEGG: 

1: FØR SPILL 

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

 Følg generelle råd og retningslinjer gitt av helsemyndighetene,  
og av den kommune hvor golfanlegget er.

 Ingen organisert gruppeaktivitet.

 Unngå samkjøring til banen.

 Unngå å komme til golfanlegget for tidlig for å unngå  
ansamlinger av mennesker.

 Trallerom, toaletter og garderober er stengt. 

 Ingen bruk av golfbiler eller utleietraller.

 Kafé/restaurant holdes stengt inntil videre.

 I proshop følges myndighetenes retningslinjer for butikker. 

 Unngå kontanter, bruk helst kontantløs betaling eller kort.

 Det oppfordres til først og fremst å spille sammen med  
personer man kjenner/føler seg trygge med i den nærmeste  
perioden fremover.
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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. 

 
                                                               
                                                                      
                       

                                                                                                                        
 

 

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. 

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

 Følg generelle råd og retningslinjer gitt av helsemyndighetene,  
og av den kommune hvor golfanlegget er.

 Ingen organisert gruppeaktivitet.

 Unngå samkjøring til banen.

 Unngå å komme til golfanlegget for tidlig for å unngå  
ansamlinger av mennesker.

 Min. 10 minutter mellom hver «flight»/ball.

 Trallerom, toaletter og garderober er stengt. 

 Ingen bruk av golfbiler.

 I kafé/restaurant følges myndighetenes retningslinjer for  
serveringssteder. 

 I proshop følges myndighetenes retningslinjer for butikker. 

 Unngå kontanter, bruk helst kontantløs betaling eller kort.

 Det oppfordres til først og fremst å spille sammen med  
personer man kjenner/føler seg trygge med i den nærmeste  
perioden fremover.



 RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE KORONASMITTE  
 VED BRUK AV GOLFANLEGG: 

2: UNDER SPILL 

 Hold avstand til hverandre. Minimum 2 m under hele runden anbefales.

 Bruk bare dine egne pegger − ta ødelagte pegger med hjem.

 Bruk og berør bare dine egne golfballer.

 Golfhansker kan også infiseres ved berøring av andre gjenstander.

 Ikke lån noe utstyr fra andre spillere − hverken køller, blyanter,  
avstandsmålere eller annet.

 La alltid flagget stå i hullet. 

 Det tilrettelegges for at ballen ikke går ned i hullet − slik at ballen 
blir liggende «oppå» hullet, og kan fjernes uten kontakt med hull-
kant og -kopp.

 «Gi» putter for å unngå kontakt med hull og hullkant.

 Ingen ballvaskere på banen. 

 Ingen raker i bunkere. «Rak» så godt du kan med skoen eller 
golfkøllen.

 Søppeldunker benyttes ikke. Ta med søppel hjem.

 Merkestaker flyttes/berøres ikke, men behandles som «uflyttbar  
hindring» og gir fridropp.

 Toaletter på banen er stengt.

 Vannkraner på banen er stengt.

 Ingen «high-fives» eller berøringer. 
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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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GOLFANLEGG  
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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. 



 RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE KORONASMITTE  
 VED BRUK AV GOLFANLEGG: 

3: ETTER SPILL 

 Ikke ta hverandre i hånden for å takke for spillet.

 Ikke bytt eller signér scorekort.

 Ingen rengjøring av sko ved bruk av høytrykkpistol, eller børster.

 Opphold på klubbhuset gjøres så kort som mulig etter spill.

 Ingen ansamling av mennesker.

 Vær oppmerksom på å holde avstand til andre på offentlige  
områder som parkeringsplass etc.

Merk at retningslinjene gjør at spillet avviker fra  
golfreglene. Rundene er således ikke handicaptellende,  
og score skal derfor ikke registreres i Golfbox.
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