
 

 
                                                               
                                                                      
                       

                                                                                                                        
 

 

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. 

 COVID-19-RELATERTE MODIFISERINGER AV GOLFREGLENE  
 VED HANDICAPTELLENDE SELSKAPSRUNDER  

R&A har etter henvendelser kommet med veiledninger til unntak og modifiseringer av golfreglene for å minimere risikoen  
for smittespredning under den pågående Korona-epidemien.

NGF har bearbeidet disse midlertidige modifiseringene for at selskapsrunder skal kunne være handicaptellende. Dette  
betyr at når en selskapsrunde er spilt etter golfreglene og nedenstående modifiseringer er runden handicaptellende og  
skal registreres i GolfBox. 

Disse midlertidige modifiseringene kommer i tillegg til NGFs retningslinjer for bruk av golfanlegg i koronatider  
(se www.golfforbundet.no), og gjelder inntil NGF kommer med nye retningslinjer. 

RESULTATER I SLAGSPILL (REGEL 3.3B)
Med tanke på bekymringer rundt å behandle og bytte scorekort, kan spillerne midlertidig velge å:
• Selv registrere sine hullscorer på scorekortet (det er ikke nødvendig at en markør gjør dette).
• Det er ikke nødvendig at en markør fysisk signerer for spillerens hullscorer, men noen form for muntlig bekreftelse  

må benyttes.
• Elektroniske scorekort kan benyttes.

FLAGGSTANGEN
Flaggstangen skal alltid stå i hullet, også ved spill på greenen. Hvis flaggstangen må berøres slik at den kan stå sentrert  
i hullet bør spilleren bruke en kølle.

MERKESTAKER
Alle merkestaker defineres som uflyttbare hindringer. Fritak kan tas etter regel 16.1 

HULL
Det kan ikke gjøres noen modifikasjoner av hullet (se definisjon av hull i golfreglene) annet enn å gjøre hullet grunnere, slik  
at hullets dybde blir mindre enn 101,6 mm, slik at ballen ikke faller helt ned i bunnen av hullet (se eksempel 1 nedenfor).

Når en ball er i ro etter et slag, og noen del av ballen er i hullet under greenens overflate (se eksempel 1) anses ballen å  
være hullet ut, selv om ikke hele ballen er under greenens overflate.  

Hvis ingen deler av ballen er i hullet under greenens overflate, er ballen ikke hullet ut og må bli spilt som den ligger.

 Eksempel 1:  Eksempel 2:
 Runden er handicaptellende  Runden er ikke handicaptellende

BUNKERE
Raker skal være fjernet fra banen. Det er en kjent sak at sanden i bunkere ikke kan bli jevnet ut på samme måte som ved 
bruk av raker. Spillerne oppfordres til å jevne ut sanden etter beste evne ved å bruke sine føtter eller en kølle. En spiller  
får ikke fritak pga. en dårlig rakt bunker.

Brudd på ovenstående regler medfører ikke straff, men inngår i hva som er forventet 
spilleroppførsel etter regel 1.2a.
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