
Till distriktens ordföranden: 
  
Hej på er! Hoppas ni är friska och mår bra.  
  
Igår, den 16 april, kom Folkhälsomyndigheten och RF med förtydliganden kring möjligheten för barn 
och ungdomar att kunna tävla. Vi har idag den 17 april fattat följande beslut: 
  

• Vi tolkar barn och ungdomar som upp till 21 år eftersom det är junioråldern i vår idrott. Vi vill 
inte bidra till att separera lag eller tränings- och tävlingsgrupper. 

• Vi släpper på den skarpa rekommendationen vi tidigare kommunicerat till klubbar och 
distrikt rörande juniortävlingar. 

• De sedan tidigare kommunicerade tillfälliga tävlingsvillkoren är något uppdaterade och gäller 
i sin helhet. 

  
På golf.se finns inom kort ytterligare information kring detta beslut. Till dig som ansvarig i GDF vill vi 
poängtera att: 
  

• Stor hänsyn ska tas för att undvika onödigt resande vid planering av tävling. Arrangera hellre 
tävling på tre ställen i distriktet, än ett. 

• Maximalt 50 deltagare. 
• Ta hänsyn till alla andra riktlinjer och tips som finns 

på golf.se, rf.se och folkhälsomyndigheten.se 
• Ha gott omdöme kommunikativt. Se detta som att möjligheten ges till att erbjuda ett 

speltillfälle, inte som att skapa tävlingen med stort T. 
  
Slutligen – i de smått ofattbara tider vi genomlider har vi en frihet i Sverige och i idrottsrörelsen som 
vi behöver vårda. Både i perspektivet golfen i Sverige kontra golfen i Europa, där 46% av alla banor är 
stängda. Men också golfen kontra andra idrotter i Sverige. Negativ uppmärksamhet där vi i 
golfsporten uppfattas trotsa myndigheters rekommendationer kan bli förödande. De här 
perspektiven försöker vi alltid balansera när vi navigerar bland myndigheters rekommendationer, 
regeringens beslut och övertygelsen om att vår idrott – golf - faktiskt är hälsosam och relativt riskfri 
även i coronatider. Har ni frågor, tips eller funderingar får ni gärna höra av er! 
  
Hoppas vi åter kan ses ”live” snart. Allt gott och ha en fin helg! 
  
  
// 
  
Med vänliga hälsningar 
Marcus Norman 
Sportchef 
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