Scandinavian Seniors 2020
Bäste deltagare, med anledning av pågående pandemi har Svenska Golfförbundet infört tillfälliga
kompletterande tävlingsvillkor som gäller från och med 1 juli. Syftet med bestämmelserna är att
säkerställa att golfspel och golftävlingar ska kunna bedrivas i Sverige:
-

dels med fullt iakttagande och respekt för de bestämmelser, råd och rekommendationer som
gäller för all form av verksamhet i Sverige under den rådande coronapandemin,

-

dels verka aktivt för att minimera riskerna för smittspridning men samtidigt möjliggöra att
människor kan fortsätta bedriva hälsosamma idrottsaktiviteter i utemiljö.

Mot bakgrund av dessa riktlinjer/bestämmelser kommer Scandinavian Seniors 2020 att genomföras
utifrån följande förutsättningar:

Datum
20 juli – sista anmälningsdag
29 juli – inspel, bokas genom att kontakta PGA Sweden National
30 juli-1 aug - Singeltävling

Bana
PGA Sweden National, Links Course

Klasser
2020 års tävling kommer endast innehålla singeltävling och endast i klassen H60.
Dubbeltävling, H70, D50 och D60 stryks ur programmet. Herrar över 70 är välkomna att delta i H60
klass på eget ansvar och genom att följa de rekommendationer som gäller för denna grupp i övrigt.
Övriga tävlingsvillkor framgår i tournament conditions vilka finns på www.scandinavianseniors.se.

Övrigt
Det är SGF:s skarpa rekommendation till golfklubbarna och golfdistriktsförbunden (GDF) att
folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att golfklubbarna
och GDF ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktlinjer när tävling arrangeras.
Detta innebär i praktiken exempelvis att tävlingen kommer att genomföras:
-

med start från ett och samma hål
utan gemensam samling vid klubbhus eller första tee
utan gemensam måltid
utan gemensam prisutdelning

Samtliga deltagare uppmanas att:
-

ankomma till klubben max en timme före sin starttid
lämna klubben senast en timme efter avslutad rond
undvika att använda anläggningens omklädningsrum

Vi ber samtliga deltagare att respektera de riktlinjer och bestämmelser som råder gällande tävlingen
samt för samhället i övrigt.

För övriga frågor kring tävlingen vänligen kontakta PGA Sweden National på
reception@pgaswedennational.se samt se www.scandinavianseniors.se

Varmt välkommen till Scandinavian Seniors 2020!

