
TAKK FOR AT DU 
FORTSATT...  

...blir hjemme hvis du er syk eller er i karantene

...vasker hendene grundig og ofte og bruker håndsprit

...holder god avstand

 
                                                               
                                                                      
                       

                                                                                                                        
 

 

RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE 
KORONASMITTE VED BRUK AV 

GOLFANLEGG  
 

Norges Golfforbund (NGF) og interesseorganisasjonene for administrativt ansatte (GAF) 
banearbeidere (NGA), profesjonelle trenere og spillere (PGA) og baneeiere (FNG) mener at bruk av 
golfanlegg kan sammenlignes med bruk av turområder, parker o.l., og at golf som aktivitet har få 

berøringspunkter med fare for smitte. Derfor har man utarbeidet retningslinjer for bruk av 
golfanlegg som ivaretar ansatte og spillere, der det er lagt opp til ytterligere minimering av 

smitterisiko. Retningslinjene, slik de fremgår av dette dokumentet, er utformet slik at aktivitet kan 
foregå innenfor helsemyndighetenes restriksjoner. [Retningslinjene er også godkjent av NIF.] 

 
 

Alle klubber som ønsker å holde åpne anlegg skal gjøre alle ansatte og spillere 
kjent med disse retningslinjene! 

 
 
Retningslinjene i dette dokumentet legger til rette for at golfanlegg kan holde åpent med moderat 
aktivitet for å kunne tilby brukerne et godt aktivitetstilbud med lav smitterisiko i denne vanskelige 
perioden. Retningslinjene tar som utgangspunkt å begrense kontakt mellom mennesker, samt å 
minimere berøringspunkter for å forhindre overføring av smitte. Retningslinjene gjelder for alle åpne 
golfanlegg og skal ikke fravikes, men hver klubb må selv vurdere ytterligere tilpasninger til særskilte 
forhold på eget anlegg.  
 
Det åpnes nå for spill på golfbaner, under forutsetning av at retningslinjene i dette dokumentet 
følges. Merk at det i første omgang kun åpnes for bruk av bane, ikke treningsområder og driving 
range. For å kunne ha kontroll på trafikken tillates spill på bane kun basert på booking i Golfbox. 
Det betyr at det ikke skal benyttes ballrenne. 
 
På et golfanlegg, som alle andre steder, er det personlig bevissthet og tillit som er avgjørende for at 
vi skal kunne ta anleggene i bruk. Alle Brukere av golfanlegg i Norge forventes å sette seg inn i, og 
respektere, disse retningslinjene slik at man kan fortsette å holde mulighetene for spill åpne. 
 
Disse retningslinjene er klarert med Norges Idrettsforbund (NIF) [dato]. Norske golfanlegg tillates 
etter dette å holde åpent fra [dato]. 
 
 

RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE KORONASMITTE VED BRUK AV GOLFANLEGG 
 
FØR SPILL 

! Ikke besøk golfanlegget dersom du har symptomer på smitte. Dette gjelder også generelle 
symptomer på forkjølelse. 
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golfanlegg som ivaretar ansatte og spillere, der det er lagt opp til ytterligere minimering av 

smitterisiko. Retningslinjene, slik de fremgår av dette dokumentet, er utformet slik at aktivitet kan 
foregå innenfor helsemyndighetenes restriksjoner. [Retningslinjene er også godkjent av NIF.] 
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vi skal kunne ta anleggene i bruk. Alle Brukere av golfanlegg i Norge forventes å sette seg inn i, og 
respektere, disse retningslinjene slik at man kan fortsette å holde mulighetene for spill åpne. 
 
Disse retningslinjene er klarert med Norges Idrettsforbund (NIF) [dato]. Norske golfanlegg tillates 
etter dette å holde åpent fra [dato]. 
 
 

RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE KORONASMITTE VED BRUK AV GOLFANLEGG 
 
FØR SPILL 

! Ikke besøk golfanlegget dersom du har symptomer på smitte. Dette gjelder også generelle 
symptomer på forkjølelse. 

 
                                                               
                                                                      
                       

                                                                                                                        
 

 

RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE 
KORONASMITTE VED BRUK AV 

GOLFANLEGG  
 

Norges Golfforbund (NGF) og interesseorganisasjonene for administrativt ansatte (GAF) 
banearbeidere (NGA), profesjonelle trenere og spillere (PGA) og baneeiere (FNG) mener at bruk av 
golfanlegg kan sammenlignes med bruk av turområder, parker o.l., og at golf som aktivitet har få 

berøringspunkter med fare for smitte. Derfor har man utarbeidet retningslinjer for bruk av 
golfanlegg som ivaretar ansatte og spillere, der det er lagt opp til ytterligere minimering av 

smitterisiko. Retningslinjene, slik de fremgår av dette dokumentet, er utformet slik at aktivitet kan 
foregå innenfor helsemyndighetenes restriksjoner. [Retningslinjene er også godkjent av NIF.] 

 
 

Alle klubber som ønsker å holde åpne anlegg skal gjøre alle ansatte og spillere 
kjent med disse retningslinjene! 

 
 
Retningslinjene i dette dokumentet legger til rette for at golfanlegg kan holde åpent med moderat 
aktivitet for å kunne tilby brukerne et godt aktivitetstilbud med lav smitterisiko i denne vanskelige 
perioden. Retningslinjene tar som utgangspunkt å begrense kontakt mellom mennesker, samt å 
minimere berøringspunkter for å forhindre overføring av smitte. Retningslinjene gjelder for alle åpne 
golfanlegg og skal ikke fravikes, men hver klubb må selv vurdere ytterligere tilpasninger til særskilte 
forhold på eget anlegg.  
 
Det åpnes nå for spill på golfbaner, under forutsetning av at retningslinjene i dette dokumentet 
følges. Merk at det i første omgang kun åpnes for bruk av bane, ikke treningsområder og driving 
range. For å kunne ha kontroll på trafikken tillates spill på bane kun basert på booking i Golfbox. 
Det betyr at det ikke skal benyttes ballrenne. 
 
På et golfanlegg, som alle andre steder, er det personlig bevissthet og tillit som er avgjørende for at 
vi skal kunne ta anleggene i bruk. Alle Brukere av golfanlegg i Norge forventes å sette seg inn i, og 
respektere, disse retningslinjene slik at man kan fortsette å holde mulighetene for spill åpne. 
 
Disse retningslinjene er klarert med Norges Idrettsforbund (NIF) [dato]. Norske golfanlegg tillates 
etter dette å holde åpent fra [dato]. 
 
 

RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE KORONASMITTE VED BRUK AV GOLFANLEGG 
 
FØR SPILL 

! Ikke besøk golfanlegget dersom du har symptomer på smitte. Dette gjelder også generelle 
symptomer på forkjølelse. 

 
                                                               
                                                                      
                       

                                                                                                                        
 

 

RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE 
KORONASMITTE VED BRUK AV 

GOLFANLEGG  
 

Norges Golfforbund (NGF) og interesseorganisasjonene for administrativt ansatte (GAF) 
banearbeidere (NGA), profesjonelle trenere og spillere (PGA) og baneeiere (FNG) mener at bruk av 
golfanlegg kan sammenlignes med bruk av turområder, parker o.l., og at golf som aktivitet har få 

berøringspunkter med fare for smitte. Derfor har man utarbeidet retningslinjer for bruk av 
golfanlegg som ivaretar ansatte og spillere, der det er lagt opp til ytterligere minimering av 

smitterisiko. Retningslinjene, slik de fremgår av dette dokumentet, er utformet slik at aktivitet kan 
foregå innenfor helsemyndighetenes restriksjoner. [Retningslinjene er også godkjent av NIF.] 

 
 

Alle klubber som ønsker å holde åpne anlegg skal gjøre alle ansatte og spillere 
kjent med disse retningslinjene! 

 
 
Retningslinjene i dette dokumentet legger til rette for at golfanlegg kan holde åpent med moderat 
aktivitet for å kunne tilby brukerne et godt aktivitetstilbud med lav smitterisiko i denne vanskelige 
perioden. Retningslinjene tar som utgangspunkt å begrense kontakt mellom mennesker, samt å 
minimere berøringspunkter for å forhindre overføring av smitte. Retningslinjene gjelder for alle åpne 
golfanlegg og skal ikke fravikes, men hver klubb må selv vurdere ytterligere tilpasninger til særskilte 
forhold på eget anlegg.  
 
Det åpnes nå for spill på golfbaner, under forutsetning av at retningslinjene i dette dokumentet 
følges. Merk at det i første omgang kun åpnes for bruk av bane, ikke treningsområder og driving 
range. For å kunne ha kontroll på trafikken tillates spill på bane kun basert på booking i Golfbox. 
Det betyr at det ikke skal benyttes ballrenne. 
 
På et golfanlegg, som alle andre steder, er det personlig bevissthet og tillit som er avgjørende for at 
vi skal kunne ta anleggene i bruk. Alle Brukere av golfanlegg i Norge forventes å sette seg inn i, og 
respektere, disse retningslinjene slik at man kan fortsette å holde mulighetene for spill åpne. 
 
Disse retningslinjene er klarert med Norges Idrettsforbund (NIF) [dato]. Norske golfanlegg tillates 
etter dette å holde åpent fra [dato]. 
 
 

RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE KORONASMITTE VED BRUK AV GOLFANLEGG 
 
FØR SPILL 

! Ikke besøk golfanlegget dersom du har symptomer på smitte. Dette gjelder også generelle 
symptomer på forkjølelse. 

 
                                                               
                                                                      
                       

                                                                                                                        
 

 

RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE 
KORONASMITTE VED BRUK AV 

GOLFANLEGG  
 

Norges Golfforbund (NGF) og interesseorganisasjonene for administrativt ansatte (GAF) 
banearbeidere (NGA), profesjonelle trenere og spillere (PGA) og baneeiere (FNG) mener at bruk av 
golfanlegg kan sammenlignes med bruk av turområder, parker o.l., og at golf som aktivitet har få 

berøringspunkter med fare for smitte. Derfor har man utarbeidet retningslinjer for bruk av 
golfanlegg som ivaretar ansatte og spillere, der det er lagt opp til ytterligere minimering av 

smitterisiko. Retningslinjene, slik de fremgår av dette dokumentet, er utformet slik at aktivitet kan 
foregå innenfor helsemyndighetenes restriksjoner. [Retningslinjene er også godkjent av NIF.] 

 
 

Alle klubber som ønsker å holde åpne anlegg skal gjøre alle ansatte og spillere 
kjent med disse retningslinjene! 

 
 
Retningslinjene i dette dokumentet legger til rette for at golfanlegg kan holde åpent med moderat 
aktivitet for å kunne tilby brukerne et godt aktivitetstilbud med lav smitterisiko i denne vanskelige 
perioden. Retningslinjene tar som utgangspunkt å begrense kontakt mellom mennesker, samt å 
minimere berøringspunkter for å forhindre overføring av smitte. Retningslinjene gjelder for alle åpne 
golfanlegg og skal ikke fravikes, men hver klubb må selv vurdere ytterligere tilpasninger til særskilte 
forhold på eget anlegg.  
 
Det åpnes nå for spill på golfbaner, under forutsetning av at retningslinjene i dette dokumentet 
følges. Merk at det i første omgang kun åpnes for bruk av bane, ikke treningsområder og driving 
range. For å kunne ha kontroll på trafikken tillates spill på bane kun basert på booking i Golfbox. 
Det betyr at det ikke skal benyttes ballrenne. 
 
På et golfanlegg, som alle andre steder, er det personlig bevissthet og tillit som er avgjørende for at 
vi skal kunne ta anleggene i bruk. Alle Brukere av golfanlegg i Norge forventes å sette seg inn i, og 
respektere, disse retningslinjene slik at man kan fortsette å holde mulighetene for spill åpne. 
 
Disse retningslinjene er klarert med Norges Idrettsforbund (NIF) [dato]. Norske golfanlegg tillates 
etter dette å holde åpent fra [dato]. 
 
 

RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE KORONASMITTE VED BRUK AV GOLFANLEGG 
 
FØR SPILL 

! Ikke besøk golfanlegget dersom du har symptomer på smitte. Dette gjelder også generelle 
symptomer på forkjølelse. 

 
                                                               
                                                                      
                       

                                                                                                                        
 

 

RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE 
KORONASMITTE VED BRUK AV 

GOLFANLEGG  
 

Norges Golfforbund (NGF) og interesseorganisasjonene for administrativt ansatte (GAF) 
banearbeidere (NGA), profesjonelle trenere og spillere (PGA) og baneeiere (FNG) mener at bruk av 
golfanlegg kan sammenlignes med bruk av turområder, parker o.l., og at golf som aktivitet har få 

berøringspunkter med fare for smitte. Derfor har man utarbeidet retningslinjer for bruk av 
golfanlegg som ivaretar ansatte og spillere, der det er lagt opp til ytterligere minimering av 

smitterisiko. Retningslinjene, slik de fremgår av dette dokumentet, er utformet slik at aktivitet kan 
foregå innenfor helsemyndighetenes restriksjoner. [Retningslinjene er også godkjent av NIF.] 

 
 

Alle klubber som ønsker å holde åpne anlegg skal gjøre alle ansatte og spillere 
kjent med disse retningslinjene! 

 
 
Retningslinjene i dette dokumentet legger til rette for at golfanlegg kan holde åpent med moderat 
aktivitet for å kunne tilby brukerne et godt aktivitetstilbud med lav smitterisiko i denne vanskelige 
perioden. Retningslinjene tar som utgangspunkt å begrense kontakt mellom mennesker, samt å 
minimere berøringspunkter for å forhindre overføring av smitte. Retningslinjene gjelder for alle åpne 
golfanlegg og skal ikke fravikes, men hver klubb må selv vurdere ytterligere tilpasninger til særskilte 
forhold på eget anlegg.  
 
Det åpnes nå for spill på golfbaner, under forutsetning av at retningslinjene i dette dokumentet 
følges. Merk at det i første omgang kun åpnes for bruk av bane, ikke treningsområder og driving 
range. For å kunne ha kontroll på trafikken tillates spill på bane kun basert på booking i Golfbox. 
Det betyr at det ikke skal benyttes ballrenne. 
 
På et golfanlegg, som alle andre steder, er det personlig bevissthet og tillit som er avgjørende for at 
vi skal kunne ta anleggene i bruk. Alle Brukere av golfanlegg i Norge forventes å sette seg inn i, og 
respektere, disse retningslinjene slik at man kan fortsette å holde mulighetene for spill åpne. 
 
Disse retningslinjene er klarert med Norges Idrettsforbund (NIF) [dato]. Norske golfanlegg tillates 
etter dette å holde åpent fra [dato]. 
 
 

RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE KORONASMITTE VED BRUK AV GOLFANLEGG 
 
FØR SPILL 

! Ikke besøk golfanlegget dersom du har symptomer på smitte. Dette gjelder også generelle 
symptomer på forkjølelse. 

Oppdatert juni 2021



TAKK
FOR AT DU FORTSATT 

FØLGER RETNINGSLINJENE 

...slik at vi kan fortsette å holde 
banen åpen i koronatiden!

RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE
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GOLFANLEGG 
Norges Golfforbund (NGF) og interesseorganisasjonene for administrativt ansatte (GAF) 

banearbeidere (NGA), profesjonelle trenere og spillere (PGA) og baneeiere (FNG) mener at bruk av 
golfanlegg kan sammenlignes med bruk av turområder, parker o.l., og at golf som aktivitet har få

berøringspunkter med fare for smitte. Derfor har man utarbeidet retningslinjer for bruk av
golfanlegg som ivaretar ansatte og spillere, der det er lagt opp til ytterligere minimering av 

smitterisiko. Retningslinjene, slik de fremgår av dette dokumentet, er utformet slik at aktivitet kan
foregå innenfor helsemyndighetenes restriksjoner. [Retningslinjene er også godkjent av NIF.]

Alle klubber som ønsker å holde åpne anlegg skal gjøre alle ansatte og spillere 
kjent med disse retningslinjene!

Retningslinjene i dette dokumentet legger til rette for at golfanlegg kan holde åpent med moderat
aktivitet for å kunne tilby brukerne et godt aktivitetstilbud med lav smitterisiko i denne vanskelige
perioden. Retningslinjene tar som utgangspunkt å begrense kontakt mellom mennesker, samt å 
minimere berøringspunkter for å forhindre overføring av smitte. Retningslinjene gjelder for alle åpne
golfanlegg og skal ikke fravikes, men hver klubb må selv vurdere ytterligere tilpasninger til særskilte 
forhold på eget anlegg.

Det åpnes nå for spill på golfbaner, under forutsetning av at retningslinjene i dette dokumentet
følges. Merk at det i første omgang kun åpnes for bruk av bane, ikke treningsområder og driving 
range. For å kunne ha kontroll på trafikken tillates spill på bane kun basert på booking i Golfbox. 
Det betyr at det ikke skal benyttes ballrenne.

På et golfanlegg, som alle andre steder, er det personlig bevissthet og tillit som er avgjørende for at 
vi skal kunne ta anleggene i bruk. Alle Brukere av golfanlegg i Norge forventes å sette seg inn i, og
respektere, disse retningslinjene slik at man kan fortsette å holde mulighetene for spill åpne.

Disse retningslinjene er klarert med Norges Idrettsforbund (NIF) [dato]. Norske golfanlegg tillates
etter dette å holde åpent fra [dato].
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følges. Merk at det i første omgang kun åpnes for bruk av bane, ikke treningsområder og driving 
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HUSK Å DESINFISERE 
ALLE BERØRTE  
FLATER ETTER BRUK

TAKK FOR AT DU 
FORTSATT...  

...blir hjemme hvis du er syk eller er i karantene

...vasker hendene grundig og ofte og bruker håndsprit

...holder god avstand
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minimere berøringspunkter for å forhindre overføring av smitte. Retningslinjene gjelder for alle åpne 
golfanlegg og skal ikke fravikes, men hver klubb må selv vurdere ytterligere tilpasninger til særskilte 
forhold på eget anlegg.  
 
Det åpnes nå for spill på golfbaner, under forutsetning av at retningslinjene i dette dokumentet 
følges. Merk at det i første omgang kun åpnes for bruk av bane, ikke treningsområder og driving 
range. For å kunne ha kontroll på trafikken tillates spill på bane kun basert på booking i Golfbox. 
Det betyr at det ikke skal benyttes ballrenne. 
 
På et golfanlegg, som alle andre steder, er det personlig bevissthet og tillit som er avgjørende for at 
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