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Golfvänner! 
 
Vilken start på året! Vem kunde drömma om att ett virus kan ställa till det för oss på detta sätt? 
 
Vi har under de senaste veckorna blivit överösta av information från alla håll. Det viktiga för oss, i egenskap av 
golfambassadörer, har ändå varit att golfen inte är en sport som ”förbjudits” utan snarare tvärtom – golfen lyfts 
fram och rekommenderas. Visst finns det ändå en del restriktioner, men det är självfallet ändå glädjande att vår 
sport, i dessa dystra tider, lyfts fram som en sund, frisk friluftsaktivitet.  
 
Det har väl kanske inte varit glasklara regler och rekommendationer som förmedlats i början av Coronakrisen 
men nu har nog det mesta satt sig – att vara kommunikationsansvarig i denna situation är inte lätt - det finns ju 
trots allt inget facit. Men rekommendationerna och reglerna skall självfallet följas och beträffande golfen så 
uppdateras regelbundet SGFs hemsida vad som gäller för oss klubbar och distriktsförbund. 
 
Jag vill bara sammanfatta läget på GGF och vad som är viktigt för din klubb. 
GGF har sedan några veckor tillbaka ställt in all utbildning och alla fysiska möten inom våra kommittéer – nu är 
det telefonmöten som gäller! 
 
Alla tävlingar i GGFs regi är inställda till och med 30 juni.  
 
Detta gäller bland annat GP Golfen, seriespel och juniortävlingar. Som en följd av detta måste vi gå ner på 
sparlåga. Men, vi måste planera för och förbereda oss på att Coronakrisen tar slut någon gång. Som ni förstår är 
det svårt att sia om hur allt detta kommer att påverka oss alla framöver. 
 
Tyvärr har vi haft en del kostnader för bland annat GP Golfen, men vi hoppas ha nytta av dessa investeringar 
nästa år. Alla som betalt in anmälningsavgifter till GP Golfen kommer att få tillbaka pengarna.  
Vad gäller seriespelen planera vi att genomföra så mycket som möjligt av serien, det gäller även Order of Merit, 
DM och våra övriga junior- och senior tävlingar. Återkommer om detta.  
 
Vad som gäller efter den 30 juni vet vi först i slutet av maj. Om det blir förlängt tävlingsstopp kommer SM 2020 i 
Örebro att ställas in, och det kommer förmodligen att påverka SM 2021 i Göteborg. Hur, vet vi inte. 
 
Om årets SM genomförs, kommer vi dock att få det mycket hektiskt med att få fram material för att 
marknadsföra SM2021 under SM2020 i början av juli.  
 
Vi håller tummarna för att vi ska kunna genomföra vår stora juniortävling Göteborg Golf Cup - glöm inte att 
anmäla lag!  
 
Vi kommer inte att, som tidigare planerats, ge ut tidningen Göteborgs Golfaren i juni månad. Detta på grund av 
att den inte kan finansieras. Det finns helt enkelt inget intresse hos tidningens annonsörer att annonsera under 
rådande tider.  
 
Vi kommer istället att skicka ut ett Nyhetsbrev till distriktets alla golfare, antingen direkt till dem eller via 
klubbutskick. Vi undersöker just nu vilka möjligheter som finns.  
Nyhetsbrevet skall främst informera om SGFs och distriktets aktiviteter samt eventuellt även hänvisa till artiklar 
som ligger på vår hemsida. Vi får testa oss fram.  
Jag räknar med att ni, vid behov, hjälper oss med att distribuera detta Nyhetsbrev.  
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Många frågor har kommit angående om vad gäller för klubbtävlingar. Svaret är att klubbtävlingar kan 
genomföras, enligt de regler och rekommendationer som finns i Tävlingshandboken på SGFs hemsida samt enligt 
de riktlinjer för tävlingsverksamhet som publiceras på SGFs hemsida Golf.se  Corona – riktlinjer för klubbar. 
Dessutom hänvisar vi självfallet till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  Vi vill uppmärksamma er på att 
RF och SGF har mycket starka rekommendationer vad gäller riskgrupperna. 
 
Stort ansvar ligger på klubb och enskild individ. 
 
GGF rekommenderar starkt att följa RFs och SGFs starka rekommendationer att inte arrangera några tävlingar 
fram till 30 juni.  
 
Viktigt dock att påpeka att alla får spela golf, om man följer alla rekommendationer, exempelvis om att hålla 
avstånd. 
 
Jag har förstått att det är ett stort tryck på att få spela nu. Klubbarna måste lösa logistiken så att inte stora 
folksamlingar uppstår. 
 
Jag skulle vara tacksam om jag kunde få ett litet mail från er alla om hur det ser ut för er klubb just nu. Det kan 
handla om ekonomi och beläggning, men också om vilka planer eller vilka beslut ni tagit angående exempelvis 
tävlingar. Jag har förstått att många redan nu har beslutat att inte genomföra några tävlingar i vår. Ni får också 
gärna skriva ner tips om hur ni tar hand om era medlemmar i dessa svåra tider. 
 
Tackar på förhand. I dessa tider gäller det självfallet att vi alla hjälps åt ännu mer än under den vardagliga lunken.  
 
Detta blev ett långt brev och ändå har jag bara skrapat på ytan, exempelvis vad som gäller beträffande regler och 
rekommendationer, vilka jag självfallet uppmanar er alla att följa. Ta nu chansen att verkligen visa på golfens 
förträfflighet och ansvarstagande, även i kristid. 
 
Nu kan vi bara hoppas på att Coronapandemin klingar av och att vi får sol och värme så att vi kan njuta av att 
spela glimrande golf. 
 
Sköt om er! 
 
 
 
 
 
Richard  
Ordförande, Göteborgs Golfförbund 
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