Ofta frågade frågor (OFF) och svar om hur COVID-19-viruset inverkar på
golfidrotten
ALLMÄNT
Hur kan man få information om coronavirusets inverkan på golfbranschen och varifrån får man
rekommendationer om hur man skall hantera läget?
Golfförbundet bevakar coronavirussituationen kontinuerligt. Förbundet samarbetar med
myndigheterna, Finlands Olympiska kommitté, EGA, samt övriga idrottsorgansationer både
nationellt och internationellt. Kontinuerligt uppdaterad information finns tillgänglig på förbundets
websida och social media. Information skickas också via e-post till golfklubbarnas nyckelpersoner.
Golfförbundets instruktioner är endast rekommendationer då myndigheternas beslut är i kraft
också inom golfbranschen.
(uppdaterat 20.3.2020)
Hur stöder Golfförbundet klubbarna i den exceptionella situationen?
Alla anställda i House of Golf arbetar och är anträffbara under normal arbetstid. En del av arbetet
utförs dock på distans, huvudsakligen hemifrån. Förbundet förmedlar information och ger råd om
“Bäst praxis “i den uppkomna situationen.
(uppdaterat 20.3.2020)

GOLFBANAN, FACILITETERNA OCH SERVICEN
Kan vi öppna golfbanan / fortsätta ha den öppen?
Enligt beslut av den regionala myndigheten (AVI ) är man inte förpliktigad att stänga allmänna
utrymmen. Begränsningarna gäller folksamlingar, det är inte för närvarande utegångsförbud.
Förbundets rekommendation är att både den som erbjuder och den som tar emot service
respekterar de exceptionella förhållandena och regeringens rekommendationer.
Informationskälla: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset#kaupat
Om golfbanan hålls öppen, rekommenderar Golfförbundet följande åtgärder:
•
•
•
•
•
•
•

se till att tillräcklig information finns tillhanda
plocka bort krattorna från bunkrarna
avlägsna eller täck över bolltvätt och papperskorgar
ge instruktioner om att alltid lämna flaggstången i hålet eller lyft upp hålkanterna så att
bollen inte droppar i hålet
rekommendera spelarna att använda egen kärra eller bärbar bag
hyr inte ut klubbor
använd digitala scorekort, t.ex via eBirdie

(uppdaterat 23.3.2020)

Kan vi ha normala öppethållningstider i receptionen / klubbhuset?
Det lönar sig att fundera om det verkligen behövs. Om möjligt, ordna så att betalningstrafiken
utförs utan fysisk kontakt. Förhandsbetalning, mobilbetalning och andra motsvarande
betalningssätt kan vara bra att ta i bruk nu. Man kan också begränsa användandet av klubbuset till
toalettbesök.
(uppdaterat 20.3.2020)
Får träningsområden vara öppna normalt?
Så länge som man ser till att verksamheten sker inom ramarna för de allmänna direktiven, så är
detta OK. Viktigast är då att komma ihåg säkerhetsavstånden t.ex. genom att plocka bort varannan
plats på driving rangen.
(uppdaterat 20.3.2020)
Hurdana öppettider får man ha i restaurangen och i kiosken ute på banan?
Regionala myndighetens instruktion referar till bl.a. restaurangverksamhet. Lagen förutsätter inte
att restaurangerna eller kaféerna stängs. Man får dock inte arrangera allmänna samlingar för fler
än 10 personer.
De ansvariga skall beakta de rådande exceptionella förhållanden och sträva till att hålla de angivna
säkerhetsavstånden. Handdesinficeringsmedel skall finnas tillgänglig.
Informationskälla: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset#kaupat
(uppdaterat 20.3.2020)
I vår stad är alla idrottsanläggningar stänga förutom vår golfsimulator. Får vi fortsätta så?
Om man jämför simulatorn med en bowlinghall, då kan riskerna uppfattas att vara av samma
storlek. Vid fortsatt öppethållande rekommenderar förbundet att de regionala myndigheterna
kontaktas för anvisningar.
(uppdaterat 20.3.2020)

SPEL OCH TRÄNING
Kan man överhuvudtaget spela golf, om myndigheterna har begränsat antal personer vid
folksamlingar?
De regionala myndigheterna har beslutat att offentliga samlingar får hållas för max. 10 personer.
Olympiska kommittén rekommenderar aktiviteter på egen hand, beaktande begränsningarna.
Golf är en uteaktivitet och en verksamhet som får bedrivas om man tar i beaktande de rådande
omständigheterna och instruktionerna. Speciellt uppmärksam skall man vara på hur man beter sig
före och efter spelet. Och givetvis tar man hänsyn till sina spelkamrater under ronden.

Instruktioner och uppdaterad information finns att få på förbundets websida. Aktuell information
kan också fås via hälsovårdsmyndighetens (THL) hemsidor.
(uppdaterat 20.3.2020)
Hur många får spela i samma boll?
Golfförbundet rekommenderar längre tid mellan starterna och färre spelare i varje boll.
(uppdaterat 20.3.2020)

Om rekommendationen är att ta upp bollen före man har hålat ut, kan ronden då vara
handicappåverkande?
Om det finns lokala specialbestämmelser som bryter mot golfens grundregler, då skall man förstå
och acceptera att ronden inte kan påverka handicapet. Ta det istället som ett tillfälle att spela och
njuta av golf och det goda sällskapet.
(uppdaterat 20.3.2020)
Får de som tillhör riskgrupperna spela och träna?
Enligt den information som finns tillgänglig, tillhör de som är över 70 år till den mest utsatta
riskgruppen. Samma gäller de som har någon sorts så kallad grundsjukdom.
Informationskälla: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-jataudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
De som tillhör riksgrupperna skall följa de angivna direktiven noggrant. De över 70 år
rekommenderas att stanna hemma och undvika all onödig närkontakt då detta ökar risken för
smitta. Detta är inte en allmän karantän, utan regeringens uppmaning som bör tolkas mer som en
stark en rekommendation, inte som ett förbud.
Informationskälla: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/mita-yli-70vuotiaan-pitaa-ottaa-huomioon-koronavirustilanteessa(uppdaterat 20.3.2020)
Får man spela om man känner sig lite krasslig?
Man får gå till golfbanan endast om man känner sig fullt frisk. Klubbarna har rätt att
rekommendera spelaren att avstå från spelandet och återkomma då man är fullt frisk. Detta är för
allas bästa och för att bekämpa spridningen av epidemin.
(uppdaterat 20.3.2020)
Kan man delta i träning med färre än 10 deltagare i gruppen?
Det är tillåtet att ge golfundervisning och att delta i träning. Instruktören skall följa myndighternas
direktiv gällande kundservice. Det är inte tillåtet att ha träning för gupper med fler än 10 personer.
(uppdaterat 20.3.2020)

Kan jag ta en privatlektion av pron?
Ja, enligt omdöme och respekterande de rådande omständigheterna
(uppdaterat 20.3.2020)
Kan man träna på rangen med egna familjemedlemmar?
Ja, enlight omdöme och respekterande myndigheternas och klubbens anvisningar och de rådande
omständigheterna.
(uppdaterat 20.3.2020)
Vad händer om spelaren inte följer klubbens anvisningar gällande coronavirussituationen?

Varje finländare förväntas att följa myndigheternas direktiv och rekommendationer noggrant.
Dessutom är golfklubbarnas specifika instruktioner rekommendationer för att bekämpa
spridningen av coronaviruset. Finlands Golfförbund förutsätter att alla golfare tar sitt fulla ansvar
och följer dessa instruktioner. Vi golfare vill inte vara orsaken till att myndigheterna tvingas ta till
ännu hårdare begränsningar gällande vår rörelsefrihet. Golfklubbarnas personal skall vänligen,
men bestämt, betona att det är i vår allas intresse att direktiv och rekommendationer följs.
Kraftigare åtgärder används endast vid behov, vid eventuellt tillspetsade situationer.
(uppdaterat 20.3.2020)
Vem är slutligen ansvarig för spelarnas säkerhet?
Statsrådets rekommendation är att undvika onödig fysisk kontakt, speciellt beaktande det egna
hälsotillståndet. Varje individ bär ansvaret för sina egna handlingar och beslut om sitt eget
spelande. Klubbens ansvar är att följa myndigheternas direktiv, se till att informationen är
tillräcklig och att den finns tillgänglig samt instruera spelarna att agera varsamt i förhållande till
coronavirusepidemin.
På klubbens ansvar är också de allmänna säkerhetsfrågorna på banan och i de andra faciliteterna.
Klubbarna har fått informationen som också finns tillgänglig på golf.fi.
(uppdaterat 20.3.2020)

MEDLEMS- OCH SPELAVGIFTER
Om jag har betalat mina årsavgifter men får inte spela p.g.a. epidemin, får jag pengarna
tillbaka?
Om banan stängs på grund av epidemin, eller om du nekas spelrätt då du tillhör en riskgrupp,
betalas inte avgifterna tillbaka. I sista hand är det dock en sak mellan golfbolaget och den enskilda
kunden/spelaren. För ett giltigt beslut kan det eventuellt krävas ett godkännande av en
bolagsstämma.

Informationskälla:
https://www.eslu.fi/site/assets/files/3649/teppo_laine_ohjeistus_seuroille_20_3_2020_lisays2_ky
symykset.pdf
(uppdaterat 20.3.2020)
Får jag pengarna tillbaka om ronden bryts på grund av coronavirussituationen?
Om banan stängs mitt i en rond på grund av ett myndighetsbeslut, är inte klubben
återbetalningsskyldig.
(uppdaterat 20.3.2020)

GOLFKLUBBARNAS ANSTÄLLDA
Hur borde klubbens/banans personal skydda sig?
Andningsskydd är inte avsedda för att förhindra smittspring lika effektivt som noggrann
handhygien. Därför borde man använda andningsskydd endast då situationen ovillkorligt kräver
det. Bäst sättet att skydda sig mot influensa, coronavirus och andra andningsvägsinfktioner är att
sköta sin egen handhygien väl. Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Om
detta inte är möjligt, använd alkoholhaltig handdesinficeringsmedel. Undvik att röra ögon, näsa
och mun om du inte har tvättat händerna.
Om du hostar eller nyser, skydda din mun med en engångsnäsduk. Gör dig av med den använda
näsduken så fort som möjligt. Om du inte har en näsduk, hosta eller nys i armvecket, inte i
händerna.
Alla gemensama samlingar bör undvikas. Håll ett säkerhetsavstånd på minst två meter till personer
nära dig. Planera arbetsturerna och pauserna så att de inte går på varandra. Luncher och andra
måltider skall man ha möjlighet att avnjuta enskilt.
Banskötarna skall se till att bara en person kör/sitter i en maskin eller ett arbetsredskap åt gången.
Alla verktyg och maskindelar skall desinficeras dagligen. Alla anställda skall använda
skyddshandskar.
(uppdaterat 20.3.2020)

