BRUK AV GOLFANLEGG I KORONATIDER
Dette dokumentet ligger fortsatt tilgjengelig i tilfelle behov ved eventuell lokal oppblomstring av smitte.
Veiledning for klubb og baneeier
Norges Golfforbund og de samarbeidende interesseorganisasjonene kan aldri gi fullt ut fyllestgjørende og
detaljerte retningslinjer for hvordan dere bør tilrettelegge for best mulig smittevern på deres anlegg.
Årsaken er at forutsetningene er veldig ulike både når det gjelder pågang, størrelse, utforming, tekniske
installasjoner og grad av betjening. I tillegg kommer at smittetrykket er forskjellig i ulike deler av landet. Alt
dette er med på å gjøre at mulighetene og løsningene for å sikre smittevern vil være forskjellige. Det vi kan gi
er noen generelle retningslinjer og noen tips om hvordan ting kan håndteres.
Generelt er det viktig at dere:
• til enhver tid holder dere godt oppdatert på og overholder de aktuelle nasjonale og kommunale
myndigheters generelle råd gjengitt på f.eks.:
o Helsenorge.no - Kommunale sider
o Helsedirektoratet (Veileder i smittevern for idrett)
o Helsenorge.no
o Forskrift om smitteverntiltak
o Norges Idrettsforbund
• jevnlig følger med på NGF-nytt og NGFs Temaside - Korona.
• er bevisste på hva som potensielt kan utsette dere selv, ansatte, medlemmer og gjester for smitte.
Dersom dere er usikre så søk hjelp fra ekspertise, innfør tiltak eller avstå fra aktiviteten. Det påligger
klubben et ekstraordinært ansvar.
• kontrollerer hvordan retningslinjer og tiltak blir etterlevd. Ved brudd må det påtales og ved
gjentakelse må vedkommende bortvises eller aktiviteten stenges ned.
• vurderer åpning eller stengning av vannkraner, høytrykksspylere/-pistol, ballvaskere, søppelkasser,
bagskap/trallerom, toaletter etc., ut ifra egen kapasitet til å ivareta forsvarlig smittevernrenhold.
• følger både statlige og kommunale myndigheters råd for serveringssteder dersom dere velger å
holde kafé/restaurant åpen.
• følger myndighetenes tiltak for butikker dersom dere velger å holde proshop åpen.
Gjennomgående tiltak å vurdere på anlegget:
• Reduser så mye dere klarer muligheten for at flere personer berører samme gjenstand/flate. Sett
dører vid åpne der det er mulig, oppfordre folk til å ta med seg og bruke antibac/sett ut antibac etc.
• Utleie av traller og golfbiler (kun en i bilen dersom de ikke er fra samme husstand) krever tydelige og
gode rutiner for smitterengjøring etter bruk.
• Fellesgarderober skal være stengt.
• Kun kontaktløs betaling (tæpping, Vipps etc.).
• Sett fram antibac eller tilsvarende produkter der det er mulig/naturlig.
Tilleggsmomenter for banen:
• Sett opp plakater om at flaggene ikke skal berøres.
• Tilrettelegg for at ballen ikke går helt ned i hullet - slik at ballen kan fjernes enkelt og med minimal
kontakt.
Tilleggsmomenter for treningsområde:
• Ikke sett ut «flagg» eller andre utsatte fellesmål.
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•

Pass på så ballen ikke går helt ned i hullet.

Tilleggsmomenter for simulatorer
• Ventilasjonsanleggets kvalitet.
• Arealer og plass for passeringer.
Spesielt om barn
Ved aktivitet for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten
utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og golfidrettslige
koronavettregler.
Dersom barn og unge har behov for fysisk hjelp må en fra samme husstand bistå.
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