
  

 

Nyhetsbrev mars 

  
Når kan vi åpne golfbanene? 

I beredskapsgruppen har vi i løpet av forrige uke og denne uken hatt innspill til 

NIF sin beredskapsgruppe. Vi har fremmet golfens unike situasjon og lagt frem 

retningslinjer som vi anser kan være tilstrekkelig for å kunne åpne banene. 

 

Vi har blitt lovet svar imorgen 26/3. Vi håper selvfølgelig at NIF går på 

samme linje som NGF og at vi får en frist når banene kan åpne. Det har hele 

tiden vært NGF og beredskapsgruppens intensjon at kunne åpne banene 

fortest mulig. Golfen er unik på to måter. Vi går ute i natur og med stort 

avstand. Vi minimerer risiko for smitte. Men golfens utøvere representerer også 

til stor grad mennesker i direkte risikogrupper. Når klubber åpner mot NIF sine 

restriksjoner setter man golfen i en svakere stilling. Spesielt dersom det blir 

oppdaget smitte. 

 

NIF har åpent en portal for å kartlegge idrettslagenes økonomiske tap. 

Beredskapsgruppen jobber med veiledning til hvordan golfklubber kan 

registrere sine tap, og denne ventes klar om få dager. Når denne foreligger er 

det viktig at alle golfklubbene logger seg inn og registrerer sine tap da dette kan 

danne grunnlag for senere kompensasjoner. 

 

Dette haster! 

Vi får høre om fler og fler baner som har åpnet med sine egne retningslinjer. 

Dette er spesielt tydelig på vestlandet - Stavanger, Bergen. Når enkelte 

kommuner og lokale helsemyndigheter går ut med egne retningslinjer for bruk 



 

av idrettsanlegg blir det veldig diffust på hvem man skal høre på, og hvilke 

regler som egentlig gjelder. 

NIF har frem til nå vært tydelige og vi håper at vi kan få mulighet å etablere 

åpning med felles retningslinjer.  

 

Danmark og Sverige 

Danmark har gjort i stort sett samme tiltak som Norge, mens Sverige kjører en 

mer åpen strategi mot Corona. Annerledes en de fleste andre land i Europa. 

Danmark som har stengt lik Norge, har kommet med retningslinjer for åpning, 

og sikter på at kunne åpne opp til den 30 mars.  

I danmark har de fleste banene åpnet fra vinteren i forskjell fra Norge,og også i 

danmark er det ca 25% av banene som har gått mot GDUs sine anbefalinger.   

  

 

Corona beredskapsgruppe 

  

13. mars videreførte NGF anbefalingene fra NIF at alle idrettslig aktivitet skulle stanse frem 

til 26. mars. NGF presiserte dette med at alle treningsfelt og baner skulle stenge 

umiddelbart.  

 

De handlet også kjapt og sendte ut forespørsler til klubber og intresseorganisasjoner, og 

over helgen kunne vi etablere vår egen beredskapsstab for golfen. Disse har nå dekket 

representanter for 2 simulatorsenter, klubber på Østlandet, Oslo, Stavanger og Bergen, 

driftselskap og klubb. NGA og GAF var med allerede på mandagen, mens FNG og PGA 

kom inn ved et senere tidspunkt. Vi har nå hatt 10 møter siden 16. mars for å primært løse 



oppgaven med stengte baner. Men også for å diskutere rammeverk rundt andre typiske 

problemstillinger som golfklubbene nå står foran. Vi har også fått hjelp fra både advokater 

innen GAF og NHO for å utarbeide dokumenter.  

 

Staben har bestått av: 

Tor-Anders Hansen - NGF 

Rune Hauger - NGF 

Matthias Gullberg - GAF / Asker GK 

Per Kristoffersen - Losby GK 

Jan-Inge Klubben - GAF / Fana GK 

Line Berg - GAF / Skjeberg GK 

Agne Strøm - NGA / Gml. Fredrikstad GK 

Glenn Hanasand - NGA / Sola GK 

 

Trond Baardseng - PGA 

Jens Gilboe - FNG / Drøbak GK 

 

På NGF sin hjemmeside og gjennom NGF nytt finner dere all informasjon: 

 

Se https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus/  

 

Her finner dere oppdatert informasjon til klubbene, og alt material som gruppen sender ut 

blir også samlet her. Maler og retningslinjer for arbeid på bane, permitteringer, utenlandsk 

arbeidskraft, årsmøte og faktureringinformasjon, og informasjon om økonomisk 

kompensasjon gjennom NIF. 

 

Ta kontakt 

Dersom noen av dere har innspill til oss, så ta kontakt. 

  

Rune Hauger 

Assisterende generalsekretær NGF 

Mob: 920 17 065 

Tlf: 2102 9150 

 

Matthias Gullberg 

Styreleder GAF, Daglig leder Asker GK 

41342770 

https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus/


 

post@gaf.no 

 

For spørsmål direkte relatert til permitteringer, utenlandsk arbeidskraft og plikter i forhold til 

ansatte kan dere ta kontakt med Jørgen Samuelsen - partner GAF jushjelp 

Jorgen.samuelsen@advokatsamuelsen.no eller tlf. 97753100 

 

 

 

Årsmøte 

Årsmøtet ble utsatt i sarten av Corona-krisen. Vi ser ikke for oss når vi kan samle klubbene 

igjen på en forsvarlig måte, men vi føler også at vi må få avholdt årsmøte innen rimelig tid 

så dette ikke forstyrrer arbeidet vi gjør.Vi har derfor i styret diskutert løsning på at gjøre 

dette online. Ref FNG sitt årsmøte som ble gjennomført på spørreskjema. 

 

Vi sender ut informasjon om dette innen kort. 

 

Vi ser for oss noen få ting som skal vedtas annet en formaliteter.  

1. Nytt styre - ny styremedlem - Andre Mortensen fra Sola/Solastranden golfklubb 

Vi anser det viktig at vi har representanter i styre fra hele landet. Siste mandatperioden har 

vi manglet Stavangerområdet. 

 

2. Navnbytte - Styret foreslår at vi skifter navn til "GAF - Golf Management Norge". Det er 

et generisk navn som bedre beskriver hva vi driver med. Sverige og Danmark har allerede 

innført dette navnbytte.  

 

3. Budsjett - Budsjett er sendt ut sammen med årsmøtepapirene. Vi viser til et større 

overskudd en tidligere år. Primært på grunn av nye partners.  
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