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30 mars 2021 
 
Golfsäsongen står för dörren och på allt fler banor är det möjligt att börja spela. Det är dock en 
säsongsstart som inte liknar någon annan, då coronapandemin fortfarande härjar i Sverige.  

Det här ordförandebrevet kommer därför att handla om hur vi gemensamt behöver agera för 
att golfen inte ska bidra till smittspridningen. Ytterst handlar det om ansvarstagande, men 
också om att säkerställa golfens legitimitet i samhället. 
 

Folkhälsomyndighetens råd till idrotten 

Till att börja med måste alla följa Folkhälsomyndighetens (FHM) föreskrifter och allmänna 
råd om ”allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.” (HSLF-FS 2020:12). För idrotten, 
inklusive golfklubbar, golfbolag och golfförbund, gäller följande: 

1. Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks. 
2. När det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus. 
3. Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper (med undantag för idrott 

som är yrkesmässig). 
4. Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel. 
5. Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks. 

 

Ändrade regelverk och förutsättningar 

Svenska Golfförbundet (SGF) har hela tiden byggt rekommendationer på detta, och särskilt 
punkten 2 ovan, där vi likställer sällskapsspel med träning. Detta faktum och tydligheten i 
rekommendationerna har hittills tjänat golfsporten fantastiskt bra. Säsongen 2020 spelades 
11,6 miljoner golfronder vilket är rekord. 

Inför spelsäsongen 2021 ser regelverken och förutsättningarna i samhället lite annorlunda 
ut. Dels har pandemilagen tillkommit, dels har regeringen en mer aktiv roll i tillämpning av 
nya riktlinjer. Det är ingen tvekan om att riskerna för ytterligare restriktioner har ökat för 
den som inte följer rekommendationerna.    
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Stark avrådan från tävling 
För närvarande råder väldigt stor smittspridning i Sverige och sedan 1 mars 2021 avråder 
FHM starkt alla idrotter från att arrangera tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. 
För SGF är det självklart att följa denna avrådan.  

Tills vidare gäller därför SGF:s starka rekommendation att inte genomföra någon 
tävlingsverksamhet alls i Golfsverige. Undantag är tävlingar som faller inom RF:s och SGF:s 
definition av yrkesmässig idrott.  

SGF har också beslutat att inte arrangera några förbundstävlingar (A- och B-tävlingar) 
förutom de tävlingar som klassas som yrkesmässig idrott, och inga tävlingar registreras 
heller i SGF Golf Ranking.  

Tävlingsavrådan gäller just nu till och med 25 april. Beslutet förlängs eller omvärderas 
veckovis. 

Detta är som sagt en stark och tydlig avrådan. Eventuella egna initiativ för att kringgå detta, 
från enskilda golfspelare eller klubbar, utsätter golfklubbarna för en risk att klandras och 
riskerar att golfsporten som helhet stämplas som illojal i en svår tid. I värsta fall kan det 
påverka vår möjlighet att få kunna spela golf överhuvudtaget under pandemin. 

 

Vad är definitionen av en golftävling?  
Ytterst är det definitionen i Spel- och tävlingshandboken som styr vad som är golftävling. 
Den lyder: ”Tävling är golfspel enligt spelets regler med syftet att rangordna spelarna efter 
uppnådda resultat”. Denna definition är heltäckande. Är syftet med spelet något annat än att 
rangordna spelarna efter resultat är det fråga om sällskapsspel.  

För att uttrycka det på annat vis: det faktiska syftet och utövandet styr om spelet ska klassas 
som sällskapsspel eller tävlingsspel, inte vad man döper det till. 

Av detta följer att: 

1. Tävlingar på klubben kan inte genomföras. Detta inkluderar alla typer av tävlingar, 
inklusive så kallade VSOP (valfri starttid och partner). 

2. Spelaktiviteter kan inte avslutas med resultatlista och prisutdelning kopplat till 
prestationen. 

3. GIT Tävling får inte användas så länge avrådan från tävling gäller. 

4. Yrkesmässiga proffstävlingar får genomföras, men inga sidoaktiviteter som Pro-Am. 

5. Företagstävlingar kan inte genomföras, men företag kan arrangera sällskapspel under 
förutsättning att företagen följer alla övriga råd och föreskrifter. Eget personligt 
ansvar gäller för deltagande. 
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6. Medlemsgrupper som normalt spelar organiserade tävlingar kan fortsätta spela 
sällskapsspel tillsammans. Det är då upp till klubben att bestämma vem som får boka 
och hur. Eget personligt ansvar gäller för att deltagande eller ej. 

7. Mindre grupper kan organisera och boka spel, där eget personligt ansvar gäller för 
gruppmedlemmarna. 

8. Större grupper får svårt att uppfylla alla regler och föreskrifter, bland annat att 
undvika större samlingar, träffas utanför ”bubblan” och undvika onödigt resande, men 
det är upp till klubben att bedöma detta. Eget personligt ansvar gäller för deltagande. 
 

Läs mer på golf.se 
Mer information och bakgrund till dessa beslut finns att läsa på golf.se/corona-tavling. Där 
finns också definitionen vad gäller yrkesmässigt golfspel. 

SGF:s generella riktlinjer under pandemin finns på golf.se/corona-riktlinjer. Där finns också 
vägledningen kring regler för golfspel under coronapandemin som SGF:s regelkommitté tog 
fram till säsongen 2020 och som golfklubbarna fortfarande rekommenderas att använda. 

 

Golfsverige behöver ta ansvar tillsammans 
Med dessa förtydliganden hoppas vi att det blir lättare för Sveriges golfklubbar att utforma 
sina lokala riktlinjer. Vi vill betona att vi inte gör detta för att beröva spelsugna golfspelare 
glädjen i att tävla. Det handlar helt och hållet om att medverka till att smittspridningen i 
samhället sjunker, samt att värna golfens anseende som en trovärdig idrott. 

Förhoppningsvis kommer denna avrådan att kunna lyftas framåt sommaren. Till dess får vi 
njuta av att vi ändå kan spela golf i Sverige. 

 

Maria Möller     Gunnar Håkansson 
Ordförande SGF   Generalsekreterare SGF 
maria.moller@golf.se   gunnar.hakansson@golf.se  
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