
 

Oppdatert 21.mai 2021 

Til informasjon 

Smitteverntiltak Srixon Tour 

I samarbeid med klubbene vil NGF arrangere nasjonale turneringer i Golf-

Norge. Målsetningen er å legge til rette for at alle arrangementer følger 

myndighetenes smitteverntiltak og ivaretar spillernes trygghet. 

 

Smitteverntiltak Srixon Tour 

Som ansvarlig arrangør av forbundsturneringer må NGF følge helsemyndighetens smitteverntiltak. 

Helsemyndighetenes smitteverntiltak legger føringer for antall personer som kan være til stede og 

forsterkede smitteverntiltak. 

• Det er tillatt med 200 personer til stede. 

• Det skal holdes minimum 2 meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand. 

• Ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede, sikre rask smittesporing hvis 

det blir nødvendig, og legge til rette for at rådene om avstand og smittevern følges. 

• Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet, og gjøre 

det mulig å ivareta hygiene. 

• Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement, skal ikke regnes 

som en del av arrangementet. 
 

Spesifikke smitteverntiltak  

Som aktivitet er golf velegnet for å etterleve helsemyndighetenes retningslinjer. For å holde oss 

innenfor myndighetenes rammer og ivareta alles sikkerhet, er det likevel nødvendig å gjøre spesifikke 

tiltak. Veilederen vil kunne oppdateres ved endringer i de generelle retningslinjene. 

• Det er caddie-forbud i alle forbundsturneringer. 

• Kun spillere og funksjonærer vil ha tilgang til et avgrenset arrangementsområde som 

spesifiseres for hver enkelt turnering. 

• Alle tilstedeværende innenfor avgrenset arrangementsområde skal registreres med navn og 

telefonnummer. 

• Informasjon som tidligere har vært tilgjengelig på papir, vil kun publiseres på oppslagstavler 

(f.eks. Tillegg til lokale regler og flaggplasseringer). Spiller oppfordres til å ta bilde av disse for 

å ha de tilgjengelig på banen. 

• Det skal føres scorekort for spiller og markør, men det skal ikke byttes scorekort mellom 

spillerne. Alle scorer verifiseres muntlig av spiller og markør i scorekortmottaket og scorekort 

brukes for tilbakelesning til scoremottak. Scorekort skal innleveres signert av spiller etter 

runde. 

• Restriksjoner rundt hullflagg er spesifisert i tillegg til NGFs regelkort 2021. 

• Det skal brukes munnbind innendørs og der 2 meters regelen ikke kan overholdes. 

• For reise og overnatting henvises det til myndighetenes reiseråd.   
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Smitteverntiltak Srixon Tour Sandefjord GK 28-30 mai 

• Påbud om munnbind på følgende steder 

o Alle steder hvor det ikke er mulig å holde anbefalt avstand på 2 meter. 

o Innenfor rødt markert sone rundt og i klubbhus (registrering pålagt) 

o Scorekortmottak 

o Ved samtale med starter på hull 1 og 10 

Spiller er selv ansvarlig for å ha munnbind tilgjengelig.  

 

 

 


