
 

 

  
Ny info utifrån rådande omständigheter sällskapsspel tisdagar 2020 

 
Golfförbundet har gått ut med följande rekommendationer:  

Golfen kan erbjuda en plats för friskvård och aktivitet i rådande läge men det är också allas vårt 
ansvar att minska risken för smittspridning i samhället (se utdrag från golfförbundets hemsida i 
slutet av dokumentet). 

 

Damkommittén tolkar direktiven så att vi inte kan köra våran tisdagsgolf som tidigare då allt 
tävlingsspel ska upphöra enligt folkhälsomyndigheten. Vi tolkar även att vi har ett ansvar att 
hindra smittspridning och främst skydda 70+ och de med underliggande sjukdomar. 

 

Vi vill ändå underlätta för sällskapsspel, att man ska kunna fortsätta spela golf, komma ut för 

motion och samvaro, om än på viss distans 😊. Vi kommer därför fortsätta underlätta för damer 

att komma ut och spela tillsammans med andra damer på tisdagarna. 

 

Från och med tisdag 21/4 kommer vi erbjuda gruppbokningar på klubben för endast damer. Vi 
rekommendera att vi bokar in oss åldersvis, 70+ i egna grupper, för att inte blandas med de 

som fortsatt arbetar och träffar många människor i olika sammanhang. 

 

Kansliet hjälper oss att få till bra åldersgrupper. 

De tider som kommer att finnas för gruppbokningar är: 

 

Morgon: 8.00-8.50 

Middag: 13.50-14.10 

Kväll: 15.30, 15.40 och 16.40, 16.50 

Man måste boka sig senast 12.00 dagen innan, sen släpps tiderna till allmänheten. 

 

Vi rekommendera 70+ att i första hand boka in sig på de tidiga tiderna.  

 

Vi hoppas att detta ska göra att alla damer fortsätter spelar golf och kan känna sig trygga i det.  

Vi tänker också att så fort restriktionerna ändras är vi redo att köra igång vår tisdagsgolf som 

tävling som vi gjort tidigare. 

 

För att hålla lite koll på vår golfform i förhållande till andra damer hoppas vi att de som spelar 

vill dela med sig av sitt resultat på tisdagarna. Sitt resultat lägger man upp på vår facebooksida i 
så fall. 
 

Facebook 

Damkommittén har en facebooksida (Carlskrona Golfklubb Dam) som har skapats för att få ut 

information enkelt och snabbt. Här läggs varje vecka ut tisdagsgolfens resultat och lite annan info. Vill 
man snabbt och smidigt komma i kontakt med damkommitté är ett sätt att skicka meddelande här ifrån.  

 

Damkommittén genom Annika Forss, damkommitténs ordförande  

https://www.facebook.com/Carlskrona-Golfklubb-Dam-2141863672799323/


 

 

 

 

 

Stopp för all tävlingsverksamhet 
Sedan den 3 april har SGF beslutat följande: 
1. Inga förbundstävlingar till och med 30 juni 2020 
Förbundstävlingar där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation ska inte 

arrangeras under tiden 30 mars – 30 juni 2020. För tiden därefter gäller att SGF 
och GDF ska fatta nytt beslut senast en månad innan tävlingen är planerad att 
genomföras. 

2. Rekommendation att skjuta upp all tävlingsverksamhet i Golfsverige 
SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och 

golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och 
golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta 
upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen 

träder i kraft måndag 6 april. 
 
Bakgrund till beslutet 
Beslutet är fattat av SGF i samråd med PGA, baserat på Folkhälsomyndighetens 
uppdaterade allmänna råd gällande Covid-19, publicerade 1 april. På sid 4 står 
bland annat följande råd för idrotten: 

– Undvika närkontakt mellan idrottsutövare 
– Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus 
– Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper 

– Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel 
– Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande 
 

Idrottens ansvar för minskad smittspridning 
Riksidrottsförbundet (RF) har utifrån FHM:s allmänna råd kommit 

med förtydliganden gällande riktlinjer för idrottsverksamhet. 
Golfen behöver nu, som ett av 72 specialidrottsförbund inom RF, ta ansvar för att 
följa dessa råd och riktlinjer, och stå enade tillsammans med övriga idrottsrörelsen. 

– Vi förväntar oss att idrottsrörelsen precis som tidigare följer regeringens förbud 
och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är förstås tråkigt att idrottens 
tävlingsverksamhet skjuts upp men det är viktigare att minska smittspridningen och 

rädda sjukvården från överbelastning än att vi får tävla, säger RF:s ordförande 
Björn Eriksson. 
 

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyarekommendationersatterstoppfortavlingochmatch/

