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1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska GolfFörbundets (SGF)
policy (avkortad version).
Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s
policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http://www.golf.se och http://www.rf.se

1.1 Alkohol
Från SGF:s sida accepteras inte att alkoholhaltiga drycker konsumeras under pågående rond eller vid
spel på en golfklubbs övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller påverkad av
droger under spel på en golfbana.

1.2 Doping
En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till dopning,
liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet

1.3 Tobak
SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

1.4 Hasardspel
När hasardspelsmotiv blir en del av golfspelet kan stor skada ske - skada som hotar både golfspelets
och individuella spelares integritet. Alla kategorier av spelare bör därför undvika att delta i sådant
hasardspel. En amatörspelare kan dessutom förlora sin amatörstatus genom sitt deltagande.
Klubbarna uppmanas därför att ta avstånd från alla former av organiserat hasardspel. Spelare eller
golfklubb vars uppförande skadat golfen ådrar sig bestraffning och påföljd.

1.5 Säker golf
Under tävling och utövande av golfspel gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser
enligt ”Säker Golf”. Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från
klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

1.6 Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb skall
behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 8.1.2.6 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. Påföljden bör
som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen
tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.
Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara betald senast före
start i nästa tävling.

1.7 Öppen golf
Rätt att delta i svenska golftävlingar tillkommer medlemmar, amatörer och professionella och spelare
under reamatörisering, tillhörande golfklubb/organisation som är medlem eller ansluten till sitt lands
golfförbund under förutsättning att spelaren uppfyller villkoren som stipuleras i villkoren för tävlingen.
Undantag görs för internationella amatörtävlingar, viss branschtävlingsverksamhet samt vissa
juniortävlingar.
Klubbmästerskap och vissa andra, i tävlingsprogrammet speciellt markerade tävlingar, är endast
öppna för klubbens medlemmar
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2. Lokala regler och tillfälliga lokala regler
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlor. Därutöver gäller följande
lokala regler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestäms för enskild tävling

2.1 Följande markeringar gäller på banan:
Banmarkering

Innebörd

Regel

Vit
Gul
Röd
Blå
Blå-Vit
Orange

Out of bounds
Vattenhinder
Sidovattenhinder
Mark under arbete (MUA)
Mark under arbete (MUA) spel förbjudet
Oflyttbart hindrande föremål

27
26
26
25
Bilaga 1- Del A, 2a
24

2.2 Out of bounds (Regel 27)
a. Interna out of bounds (vit/svart banmarkering)
Out of bounds längs hål nr 9:s högersida gäller endast vid spel på hål nr 9.
Out of bounds längs hål nr 10:s vänstersida gäller endast vid spel på hål nr 10.
Vid spel på övriga hål är markeringarna oflyttbara hindrande föremål. (Regel 24)
b. Elstängsel definierar out of bounds
Elstängsel på hål 8, 9, 13, 14 definierar gränsen för out of bounds. En spelare vars boll på
spelfältet ligger på eller inom två klubblängder från elstängslet får, utan plikt, ta lättnad
genom att droppa en boll inom en klubblängd från den närmaste punkt som är mer än två
klubblängder från elstängslet och icke närmare hål.

2.3 Vattenhinder (Regel 26)
a. Omarkerade diken, dammar och sjöar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter
av mot hindret.
b. På högra sidan av hål 12 befinner sig hela halvön i sidovattenhindret.

2.3 Onormala markförhållanden/Mark under arbete (Regel 25-1)
a. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, förorsakade av rinnande vatten,
är mark under arbete
b. Myrstackar är mark under arbete.
c. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete.
d. Dräneringssträngar. Öppna, grusade dräneringssträngar är mark under arbete
e. Synliga trädrötter på den finklippta delen av spelfältet är mark under arbete.

2.4.1 Flyttbara Hindrande föremål (Regel 24-1)
a. Gul-svarta stolpar (150-metersmarkeringar) är flyttbara hindrande föremål.
b. Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål

2.4.2 Oflyttbara Hindrande föremål (Regel 24-2)
a. Stolpar av aluminiumprofil med rödfärgad topp är markgränsmarkering och oflyttbara
hindrande föremål.
b. Avståndsmarkeringar på den finklippta delen av banan som markerar avstånd till centrum
av green är oflyttbara hindrande föremål
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2.5 Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om
en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta
andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller
vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

2.6 Organisk del av banan (Regel 13-1)
Stenmurar och odlingsrösen är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort

2.7 Boll som oavsiktligt rubbas på green
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen
oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies
eller utrustning.
Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 201.
Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och
oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller
någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger
från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Plikt, om inte annat sägs i den lokala regeln:

Matchspel – förlust av hålet
Slagspel – två slag
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3. Tävlingsregler och tillfälliga tävlingsregler
Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens anslagstavlor.
Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inte annat bestämts för
enskild tävling

3.1 Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel (Spel- och tävlingshandboken 8.2.2.1)
För tävling med fastställt och publicerat tidsschema gäller Spel- och tävlingshandboken
8.2.2.1
För övriga tävlingar gäller Regel 6 – 7 (Regler för golfspel 2016)

3.2 Transportmedel (Spel- och tävlingshandboken 8.2.2.2)
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat
än efter tillåtelse från tävlingsledningen.
Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i
matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt
avdrag per rond – Två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra
slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha
upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
En spelare som använder transportmedel i strid med denna tävlingsregel måste omedelbart,
efter upptäckten att ett regelbrott skett, försäkra sig om att han/hon inte har använder
transportmedel under resten av den fastställda ronden. Spelaren är annars diskvalificerad.
Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.
Anmärkning 1: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en spelare/caddie får skjuts
av tävlingsledning eller domare.
Anmärkning 2: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en partners, eller en
medtävlares/motspelares utrustning transporteras på spelarens transportmedel.
Anmärkning 3: Det går att få tillstånd att använda transportmedel. Se kapitel 1, SGF:s
bestämmelser, under avsnitt Transportmedel
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3.3 Avbrott i spel
Om spelet måste avbrytas av tävlingsledningen (Regel 6-8) sker detta genom signal med
siren eller signalhorn på bil.
Spelarna måste avbryta spelet enligt regel 6-8b och dess anm.
Spelet återupptas efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas.
Spelarna avbryter spelet och återsamlas vid klubbhuset eller (upphämtas vid) stugbyn.
Följande signaler används:
Avbryta spelet omedelbart: En lång signal. (Åska) Spelarna tar skydd vid sidan av fairway
Avbryta spelet: Tre signaler, upprepade gånger.
Återuppta spelet: Två korta signaler, upprepade gånger.
Plikt:
Diskvalifikation såvida inte omständigheterna motiverar upphävande av plikten enligt Regel
33-7.

3.4 Paus mellan hål nr 9 och 10.
Deltagare i sanktionerade tävlingar har rätt till en paus i högst sju minuter vid
kiosken/klubbhuset mellan hål nr 9 och 10.
Plikt: Matchspel - förlust av hålet. Slagspel - två slag.

3.5 Tee i handicaptävling
Om inget annat anges i tävlingsprogrammet eller speciella tävlingsbestämmelser skall
samtliga herrar spela från gul tee och samtliga damer spela från röd tee.
Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 70 och
spelare med läkarintyg, kan välja att spela från röd tee.
Plikt:
Matchspel: motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om
slaget från rätt tee;
Slagspel: två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

3.6 Övningsspel
Matchspel
I enlighet med Regel 7.
Slagspel
Övningsspel på tävlingsdagarna, före eller mellan ronderna är tillåtet på den del av banan
som inte är aktuell tävlingsbana samt på driving-range och på eller intill övningsgreenerna. I
övrigt gäller Regel 7.
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4. Villkor för tävling och tillfälliga villkor för tävling
Tillfälliga villkor för enskild tävling finns anslagna på klubbens anslagstavlor. Därutöver gäller
följande villkor för alla tävlingar på klubben om inte annat bestämts för enskild tävling

4.1 Anmälan till tävling
Anmälan görs enligt meddelande i tävlingsprogrammet normalt senast kl 14:00 två dagar före
tävlingsdagen.
Särskilda tävlingsbestämmelser anslås senast 14 dagar före tävlingsdagen.
Avgiften 2018 är
Seniorer; singel

120:-

Juniorer; singel

60:-

Partävl.; sen + sen

250:- / par

Partävl : sen + jun

200:- / par

Partävl : jun + jun

100:- / par

Scramble

125:- / deltagare

( 21 år och yngre; kalenderår)

Medlemmar i Nybro GK betalar ingen greenfee vid tävling på Emmaboda GK
Medlemmar i andra klubbar betalar 200:- / 60:- (sen / jun) i greenfee i samband med tävling på
Emmaboda GK. Undantag från ovanst. kan förekomma (t.ex ’Grannsämjan’; ingen greenfee)
Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift.
Efteranmälan godtas endast om plats finns på publicerad startlista och då mot förhöjd startavgift

4.2 Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inte annat anges i tävlingsprogram eller speciella
tävlingsbestämmelser
Klass A handicap till och med 11,4
Klass B handicap 11,5 till och med 22,4
Klass C handicap 22,5 till och med 36,0
Vid färre än 4 startande eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller
inställas enligt tävlingsledningens beslut.

4.3 Lika resultat
4.3.1 Slagspel
I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel på hål för hål (”sudden death”)
med start på hål 1 om ej annat har angetts. Övriga placeringar enligt resultatlistan. Spelare med
samma resultat delar placering.
I slagspel med handicap sker i första hand särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och i andra hand
enligt matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.
4.3.2 Matchspel
Om en match efter fastställt antal hål står lika, skall den fortsätta tills ena sidan vunnit ett hål. Då är
matchen avgjord. Spelas matchen med handicap skall slag tagas på samma hål som i föregående
rond.

4.4 Priser och Prisutdelning
En del tävlingar i Emmaboda GK:s Tävlingsprogram spelas enligt bestämmelser för EGA Exakt
Tävlingshandicap, dvs endast spelare som innehar detta handicap noteras i resultatlistor och kan (om
aktuellt) erhålla pris. Information om detta lämnas på internet/vid anmälan/på tävlingsbestämmelserna
Vid tävlingar utan sponsor eftersträvas ett pris per sju deltagare (vid partävling: sju par). Kan
modifieras vid lågt deltagarantal.
Spelare som har pris att hämta skall närvara vid prisutdelningen. I annat fall tillfaller priset
nästa pristagare.
Ang. priser och prisutdelning kan sponsor av tävling bestämma annorlunda.
Överträdelse av villkor för tävling kan ge tillsägelse eller medföra disciplinär åtgärd.
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5. Klubbmästerskap
Bestämmelser KM
KM skall spelas som slagspel utan hcp.
Herrar

54 h slagtävling, gul tee

36 h kval; 12 bästa (+ ev. samma re
som 12:e) till slutspel nästa dag. Spelordning dag 2: omvänd resultatordning

Damer

54 h slagtävling, röd tee

36 h kval; 12 bästa (+ ev. samma res.
som 12:e) till slutspel nästa dag. Spelordning dag 2: omvänd resultatordning

H21,H30,H40,H50,H60

36 h slagtävling, gul tee

D21,D30,D50,D60,D70

36 h slagtävling, röd tee

Spelas 18 h/dag över två dagar utan cut
Spelordning dag 2: omv. resultatordning
Spelas 18 h/dag över två dagar utan cut
Spelordning dag 2: omv. resultatordning

Anmälan i flera klasser
H21, H30-H60 kan deltaga i både klass Herrar (54h /2 dagar) och resp. åldersklass.
Spelare som enbart spelar i åldersklass skall räkna rond 1 dag 1 och rond 2 dag 2 som resultat.
Spelare som spelar i åldersklass och herrklass (öppna KM) skall räkna rond 1 dag 1 och rond 3 dag
2 som resultat i åldersklassen
Motsvarande gäller även för Damer och D21, D30-D70.
Deltagande i flera ålderskategorier: En spelare kan endast delta i en (1) ålderskategori
Herrar klass H70 och H80
H70,H80

36 h slagtävling, röd tee

Spelas 18 h/dag över två dagar utan cut
Spelordning dag 2: omv. Resultatordning
Klass H70 och H80 kan ej delta i både åldersklass och herrklass vid samma tävlingstillfälle (olika tee)

Startavgift
Ingen startavgift. Gäller öppna KM och åldersklasserna
Lika resultat
Särskiljning av vinnare sker genom särspel på hål för hål (”sudden death”) med start på hål 1 om ej
annat har angetts. Övriga placeringar enligt resultatlistan. Spelare med samma resultat delar
placering.
Ålderskategorier
Generell kategori
H/D

öppen för alla åldrar

Ålderskategori

Ålder

Anm.

H/D 21
D 30
D 50
D 60
D 70
H 30
H 40
H 50
H 60
H 70
H 80

-21
30 50 60 70 30 40 50 60 70 80 -

t.o.m. kalenderåret då åldern uppnås
fr.o.m. kalenderåret då åldern uppnås
d:o
d:o
d:o
d:o
d:o
d:o
d:o
d:o
d:o

För H/D 21 gäller att yngre får tävla i äldre ålderskategori upp t.o.m. H/D.
För D30-D70 och H30-H80 gäller att äldre får tävla i yngre ålderskategori ned t.o.m. H/D
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6. Sanktioner vid golfvettsförseelse
1.
2.
3.

Tillsägelse
Varning
Diskvalifikation (endast för tävlingen)

Vid första förseelsen bör sanktionen i regel vara tillsägelse.
Vid nästa förseelse utdelas varning
(kan utdelas direkt, t.ex. vid grov åsidosättande av säkerhet/sportmanship)
Vid andra varningen i aktuell tävling bör beslut fattas om diskvalifikation i denna tävling.
Beslut om startförbud i en eller flera tävlingar, alternativt under viss tid, bör komma ifråga vid särskilt
grova fall.

Behörighet att besluta om sanktion
Beträffande tillsägelse; av EmGK utsedda tävlingsledare och/eller domare
Beträffande varning och diskvalifikation; av EmGK utsedda tävlingsledare och/eller domare.
Beträffande startförbud; spelarens klubbstyrelse efter utredning och rekommendation av
tävlingskommittén.

Utförande
Vid diskvalifikation skall TL omgående avge skriftlig rapport med redogörelse om händelseförloppet,
vittnesbörd mm till TK.
Vid tillsägelse resp. varning rapporteras detta i underlaget för tävlingen.
Ingripande skall om möjligt ske omedelbart. Det bör utföras så att spelares medtävlare, medspelare
och motspelare ej blir störda. Detta innebär att spelaren tas åt sidan där han/hon tyst och lugnt
meddelas sanktionen sedan man vid behov legitimerat sig.

Protester
Protester som berör spelet, ska göras resp. behandlas enligt golfreglerna §§ 2.5 och 34.
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7. Ordningsföreskrifter och tillfälliga ordningsföreskrifter
Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens anslagstavlor. Därutöver gäller
följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben
7.1 Det är förbjudet att parkera bil på annat än anvisad platser
7.2 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel (förbjudet i tävling)
7.3 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. (förbjudet i tävling)
Bajspåse måste användas
.
7.4 Spelare bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex.
mobiltelefon)
7.5 Spelare är skyldig att följa anvisning från kontrollant. Golf ID, medlemsbricka
eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas
7.6 Spelare som inte erlagt gällande greenfee kan avvisas från banan och få betala
dubbel greenfeeavgift
7.7 Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen
7.8 Det är tillåtet att ta en paus på högst 7 minuter vid kiosken/klubbhuset mellan hål 9 och 10. Om
efterföljande grupp inte önskar ta en paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än
startintervallet efter gruppen framför bör minimera/utesluta sin paus.
7.9 Banpersonalen har alltid företräde. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Årsrevision utförd av Gustav Åhsberg

2018-03-14

Godkänd av klubbens styrelse

2018-03-14

Godkänd av SmGDF

2018-03-14
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