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Förord 
Med anledning av den rådande coronapandemin har Svenska Golfförbundet (SGF) beslutat att 
med omedelbar verkan, fr.o.m. 30 mars 2020 införa ett kompletterande avsnitt 1.18 i kap 1 i 
Spel- och tävlingshandboken 2020, med övergripande bestämmelser som gäller all idrottslig 
verksamhet (inklusive till exempel footgolf). 

Bestämmelserna har utarbetats av avdelningen för ban- spel- och tävlingsutveckling 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 av villkoren är giltig från och med 1 september 2020. Fram till dess gäller den 
version som är senast uppdaterad den 12 juni.  

Gulmarkerade stycken är ändringar eller adderingar som lagts till sedan den senaste 
versionen av villkoren från 1 juli publicerades, den 12 juni 2020.  

Svenska Golfförbundet 
2020–08–27 

 

 

  

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 verka aktivt för att minimera riskerna för smittspridning men samtidigt möjliggöra att 
människor kan 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 förtydliganden på myndighetens 
webbplats 2, 3, 16 april, 29 maj samt den 4 juni. 

Av Folkhälsomyndighetens allmänna råd följer att idrottsrörelsen bör: 

1. när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, 
2. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel 

Idrottsrörelsen måste följa förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar (idrottstävlingar) med över 50 personer (ordningslagen). 
 

1.18.1 Giltighetstid och ändringar 
Avsnitt 1.18 gäller fr.o.m. den 1 september 2020 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 generellt  
Det är SGF:s skarpa rekommendation till golfklubbarna och golfdistriktsförbunden (GDF) att 
folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att 
golfklubbarna och GDF ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktlinjer när 
tävling arrangeras.  
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Om golfklubb eller GDF bedömer att de inte samtidigt kan arrangera tävling och motverka 
smittspridning i tillräckligt hög grad, bör tävling inte arrangeras. 

Om golfklubb eller GDF väljer att arrangera tävling, ska bestämmelserna i punkterna 1.18.4–
1.18.8 nedan beaktas.  
 

1.18.4 Om tävling arrangeras 
Golfklubb och GDF ska noga överväga riskerna med att arrangera tävling och alltid beakta 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller såväl riskgruppers deltagande som 
andra åtgärder för att minimera risken för smittspridning. 
 

1.18.4.1 Personer som fyllt 70 år 
Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har definierat personer som är 70 år eller äldre 
som riskgrupp, gäller följande beslut och rekommendationer avseende gruppens deltagande 
som tävlingsspelare eller funktionärer: 

Förbundstävlingar (A- och B-tävlingar) 
• gruppen får inte ha en egen klass på Svensk Golf Senior Tour (H70 ställs in) 
• gruppen tillsätts inte av SGF som förbundsdomare eller Tournament Director  
• gruppen får delta i övriga förbundstävlingar och åldersklasser 
• varje enskild arrangörsklubb får ta eget ansvar och beslut om gruppen bör vara 

funktionärer, beroende på uppdrag i det enskilda fallet 

C-tävlingar (GDF-tävlingar) och klubbtävlingar: 
• SGF rekommenderar GDF att inte arrangera egna klasser eller tävlingar för gruppen 
• Varje enskild klubb avgör om klubbtävlingar ska genomföras för gruppen 
• Varje enskild klubb får ta eget ansvar och beslut om gruppen bör vara funktionärer, 

beroende på uppdrag i det enskilda fallet 

 

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. 
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1.18.6 Tävlingsvillkor – golfreglerna  
Tävlingsledningen ska fastställa tävlingsvillkor och lokala regler. En klubbtävling bör 
dessutom spelas enligt de ordningsföreskrifter som följer de råd och tillåtna undantag från 
gällande golfregler som utfärdats i dokumentet ”Covid-19-relaterad vägledning i Regler för 
golfspel”. 

Förbundstävlingar och GDF-tävlingar som ingår i SGF Golf Ranking ska spelas enligt 
ordinarie Regler för golfspel och ska inte använda ”Covid-19-relaterad vägledning i Regler 
för golfspel”. 

Vägledningen är framtagen av R&A, i svensk översättning av SGF:s regelkommitté och med 
tillhörande svenska rekommendationer och klargöranden från regelkommittén och 
förbundsläkare. 
 

1.18.7 Organisation vid tävling med fler än 50 deltagare 

En klubb-, GDF- eller förbundstävling kan genomföras med fler än 50 deltagare under 
förutsättning att tävlingsledningen säkerställer att tävlingen genomförs: 

• Utan att någon aktivitet i något fall medför att fler än 50 personer vid ett och samma 
tillfälle samlas gemensamt på en och samma plats och att deltagarna vid aktiviteten 
alltid har möjlighet att hålla ett avstånd på minst två meter till närmaste person så att 
risken för smittspridning minimeras.   

 
En klubbtävling bör också genomföras enligt ”Covid-19-relaterad vägledning i Regler för 
golfspel”, se 1.18.6. 

För att minska smittspridningen bör arrangörsklubben också informera deltagarna (oavsett 
om det gäller en klubb-, distrikts- eller förbundstävling) om;  

• Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och 
• SGF:s riktlinjer vid genomförande av tävling. 

SGF rekommenderar att en funktionär tillsätts som möter deltagarna utomhus vid ankomst 
till tävlingsplatsen och informerar om detta, samt att informationen finns anslagen i 
klubbhus och synlig i all kommunikation som görs avseende tävlingen (Min Golf, inbjudan). 
 

1.18.8 Publik- och caddieförbud  
Golfklubben ansvarar för att förbudet mot allmänna evenemang och tillställningar som 
omfattar minst 50 personer i ordningslagen följs utan avsteg. Det är därför inte tillåtet med 
publik på tävlingarna. 

https://golf.se/globalassets/regler-och-handicap/vagledning-gallande-regler-for-golfspel-med-anledning-av-corona.pdf
https://golf.se/globalassets/regler-och-handicap/vagledning-gallande-regler-for-golfspel-med-anledning-av-corona.pdf
https://golf.se/globalassets/regler-och-handicap/vagledning-gallande-regler-for-golfspel-med-anledning-av-corona.pdf
https://golf.se/globalassets/regler-och-handicap/vagledning-gallande-regler-for-golfspel-med-anledning-av-corona.pdf
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Caddieförbud gäller på samtliga tävlingar och det är respektive tävlingslednings ansvar att 
den lokala regeln finns angiven vid den aktuella tävlingen. Ledsagare på paragolftävlingar 
samt personer som bistår yngre juniorer med tillämpning av Regler för golfspel, att räkna slag 
och föra scorekort är tillåtna. 
 

1.18.9 SGF Golf Ranking och WAGR 
Tävlingar som anmälts till SGF Golf Ranking och World Amateur Golf Ranking (WAGR) 
kommer från och med 1 juli att ingå i respektive ranking enligt tidigare besked och 
överenskommelse. 
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