Koronakrisen – hva skjer mht. mulig
baneåpning i Golf-Norge?
Digitalt møte med klubbene 31.03.2020

Koronaviruset - Covid-19
• Koronaviruset ble oppdaget i januar 2020.
• Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen
i Kina i desember 2019.
• Smittemåten er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte, men man har også påvist viruset i avføring.

• På verdensbasis er 785 946 smittet og 37 685 døde.
• I Norge er 4464 smittet og 32 døde.
• Tall pr 31.03.20 kl. 0830

Hvilke spørsmål er det NGF får og som klubbene
ønsker svar på?
1. Når kan man forvente å åpne?
2. Hvorfor kan ikke golfbanene holde åpne?
• Det er ikke smitterisiko forbundet med spill…

• Samtidig mottar vi mange e-poster fra
klubber/enkeltpersoner som har forståelse for
situasjonen og ønsker å være lojal til
beslutningene.

Konsekvensene av å bli smittet
• I starten trodde mange at Korona ikke var verre
enn et vanlig influensavirus.
• Men Korona smitter lettere og rammer hardere
enn det meste vi har sett tidligere.
• Vår kjære Kommunikasjonssjef Tom Rosenvinge
er et eksempel på det.
• Tom ble smittet etter å ha vært på skiferie i
Østerrike.
• Etter først å hatt «influensa med høy feber», måtte
han legges på respirator i 9 døgn. Heldigvis er
han nå på bedringens vei…

Tiltak i Norge, tiltak som også berører idretten og golfen
• 12. mars iverksatte regjeringen en rekke tiltak i håp om å stanse
viruset. Tiltakene er de sterkeste og mest inngripende vi har hatt
i Norge i fredstid.

• Barnehagene, skolene og universitetene er stengt. Kultur- og
idrettsarrangementer samt organisert idrettsaktivitet både innendørs
og utendørs er forbudt.

• Samme dag sendte NIF ut følgende pressemelding:

• På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige
koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund om at all idrett,
treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

• 24. mars videreførte Regjeringen alle tiltakene som er iverksatt
for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over
påske, til og med 13. april.

Hva har NGF gjort i perioden fra 12. mars og til nå?
• NGF opprettet umiddelbart to beredskapsgrupper:
• En for NGF, bestående av NGFs ledergruppe
• En gruppe som inkluderte interesseorganisasjonene (GAF,
NGA, FNG og PGA). Den består av både DL og banesjefer.
• Gruppen har kontinuerlig jobbet med å få ut informasjon
vi mente var viktig for golf-Norge.
• 13. mars opprettet NGF en egen «Koronaside» på vår nettside.
• Vi har sendt ut informasjon jevnlig via «NGF-nytt»

• NGF har kontinuerlig hatt kontakt med NIF og
helsemyndighetene for å få tydeliggjort
definisjonen på «organisert idrettslig aktivitet».
• Både administrativt og politisk
• Samtidig har vi gitt signaler om at golfen er klare
for å åpne anleggene for golfspill med restriksjoner,
når vi får godkjenning fra NIF/myndighetene.
• Korona – klubb har ferdigstilt retningslinjene for
golfspill med restriksjoner og også laget
plakatmaler som klubbene kan bruke:

Når retningslinjene sendes ut, kan de:
• Henges opp på anlegget.
• Sendes ut til medlemmene via nyhetsbrev.
• Legges ut på hjemmesiden deres.
• Etc.
PS! Vi prøver også å få informasjon inn i
bookingbekreftelsen som sendes til spillere
via GolfBox.
I tillegg lage film som kan legges ut.

Permitteringer i Norges Golfforbund
• Norges Golfforbund har sendt ut permitterings-varsel
til en stor del av sine ansatte.
• Dette fordi det helt plutselig ble et stort bortfall av
arbeidsoppgaver. Alle avdelinger er berørt.
• Noen vil bli permittert 100 % mens andre fra 40-70%.
• Totalt vil bemanningen reduseres med 15 årsverk og
det får selvfølgelig merkbare konsekvenser.
• Ikke alle ønsker om bistand kan imøtekommes og det
vil kunne ta lengre tid før man får svar på sine
henvendelser.

NIF ber alle idrettslag registrere økonomiske
konsekvenser av koronaviruset
• Beredskapsgruppe har utarbeidet en veiledning for å
hjelpe GK’ene i deres utfylling av NIFs digitale
rapporteringsskjema. Man finner veiledningen på
NGFs Koronasider og her kan legge inn tall, men man
kan ikke sende inn dette dokumentet istedenfor å
legge tallene inn i NIFs digitale rapporteringsskjema.
• Det er viktig at alle klubber sender inn sin rapportering
og at dere gjør det så raskt som mulig for hele
perioden fram t.o.m. juni 2020. Søknadsrunde vil
komme senere.
• NIF har også satt i gang et arbeid for idretter som er
annerledes organisert enn et tradisjonelt idrettslag.

Styremøte nr. 2, mandag 23.3.2020
Vedtak:
• Faktureringen av NGFs medlems-kontingent
i mai reduseres fra 70 til 50%.
• Styret vil i et seinere styremøte ta stilling til
faktureringen av de resterende 50%.

• Fakturaene vil bli sendt til klubbene
inneværende uke.

Utfordringen med forbud mot ALL organisert idrettsakt.

Hva gjør NGF nå?
• Golfpresidenten er i jevnlig kontakt med Idrettspresident
Berit Kjøll.
• NIF støtter vårt ønske om å åpne anleggene med
restriksjoner.
• NGF vurderer å sende brev med kort svarfrist til Helsedirektoratet for å få aksept for en begrenset og kontrollert
åpning av banene slik at våre medlemmer kan få spille
golf i kontrollerte og smitteakseptable former.

• NGF vil ha et ekstraordinært styremøte i dag kl. 1630.

E-post fra NIF til NGF, 31.03.20 kl. 13.30
Til alle særforbund og idrettskretser:
• Norges idrettsforbund ved idrettspresident Berit Kjøll har i dag hatt
direkte dialog med helsedirektør Bjørn Guldvåg for å følge opp vår
henvendelse i form av et brev som ble sendt frem 25.03 og hvor
NIF ber om en klargjøring av vedtaket vedrørende
idrettsarrangement, idrettsaktivitet og svømmehaller.
• Dialogen er god og konstruktiv og Helsedirektoratet har lovet å
komme tilbake med tydeligere retningslinjer senest kl 12:00 i
morgen formiddag. Vi vil holde dere løpende oppdatert så snart vi
vet noe mer.

Takk for oppmerksomheten

• Spørsmål sendes via chat’en

