
 

 
 

Villkor för kategorigolfen på Jönköpings Golfklubb under 

Corona pandemin 2020-2021 
Jönköpings Golfklubbs målsättning med villkoren är att kvalitetssäkra att det under Corona 
pandemin ska vara minst lika låg risk för smittspridning vid kategorigolfen som vid 
sällskapsspel (träning). 

För att minimera risken för smittspridning är villkoren är anpassade efter Golfförbundets och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi bevakar kontinuerligt om det kommer ut nya 
rekommendationer och anpassar dessa i verksamheten. 

Med kategorigolfen på Jönköpings Golfklubb avses O/V Dam, O/V Herr, Damer och 
Torsdagsgolfen. Varje kategori måste säkerställa att villkoren efterlevs och anpassas till 
verksamheten samt att alla deltagare i kategorigolfen informeras. 
 

Villkor för kategorigolfen på Jönköpings Golfklubb under Corona 

pandemin. 

1. Du kan delta när du frisk och utan sjukdomssymtom och tänk alltid på god 
handhygien.  

2. Överväg alltid om du ska delta om du tillhör en riskgrupp. 
3. Du ska alltid hålla betryggande avstånd till dina medspelare. 
4. Samåkning i golfbil är inte möjlig. 
5. Vi tillåter ingen samling varken före eller efter rond. 
6. Det är allas ansvar att se till att undvika grupperingar både före, under och efter spel. 
7. Alla prisutdelningar måste skjutas upp till ett senare tillfälle. 
8. Startavgifter ska alltid betalas med Swish. 
9. Inga pappersscorekort är tillåtna. 
10. All score inmatning ska göras via mobil appen OnTag Scorekort. Den kan hämtas 

hos App Store eller Google Play. Läs mer på www.ontagscorekort.se   
11. Tävlingar ska administreras i Golfens It System (GIT) och ska alltid lottas och vara 

integrerade med OnTag Scorekort. Lottning görs i möjligaste mån i 3-bollar och ska 
tillgodose önskemål så långt som möjligt. 

12. Flaggstången ska alltid sitta kvar i hålet även vid spel på green. 
13. Bunkerkrattorna är borttagna och spelare ska efter ett slag jämna ut sanden med sin 

fot eller klubba. En tillfällig lokal regel finns för spel från bunkrar. 
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