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Dessa	  bestämmelser	  är	  standard	  för	  
klubbtävlingar	  när	  inte	  annat	  anges.	  
I	  övrigt	  hänvisas	  till	  SGF:s	  Spel	  &	  	  
Tävlingshandbok.	  
	  
Allmänt	  
Golfklubbens	  styrelse	  fastställer	  
tävlingskommitténs	  förslag	  till	  
tävlingsprogram.	  
	  
Klubbtävlingar	  är	  öppna	  för	  gäster	  om	  inte	  
annat	  anges.	  
	  
Rätt	  att	  få	  delta	  och	  få	  pris	  i	  klubbens	  
tävlingar	  	  
Alla	  har	  rätt	  att	  få	  delta	  i	  klubbens	  
tävlingar,	  men	  för	  att	  få	  pris	  i	  klubbens	  
tävlingar	  måste	  spelarna	  ha	  EGA	  Exakt	  
Tävlingshandicap.	  Fram	  till	  2013-‐05-‐30	  får	  
spelarna	  utan	  EGA	  Exakt	  Tävlingshandicap	  
dispens.	  Därefter	  måste	  spelarna	  ha	  EGA	  
Exakt	  Tävlingshandicap	  för	  att	  få	  pris,	  
däremot	  kan	  alla	  spelare	  delta	  i	  tävlingen.	  	  

Anmälan	  
Alla	  tävlingar	  som	  administreras	  i	  
golfsystemet	  ska	  vara	  registrerade	  senast	  
1	  mars	  i	  GIT	  med	  alla	  gällande	  
förutsättningar.	  
	  
Kansliet	  ska	  även	  anslå	  information	  om	  
tävling	  på	  anslagstavlan	  senast	  3	  veckor	  
före	  tävling	  och	  vid	  behov	  skickas	  
informationen	  till	  närmaste	  klubbarna	  via	  
e-‐post/post.	  	  Tävlingar	  finns	  registrerade	  
på	  klubbens	  hemsida	  via	  direkt	  länk	  med	  
GIT.	  

	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Anmälan	  kan	  ske	  via	  Internet	  www.golf.se,	  
klubbens	  reception,	  terminalen	  och	  även	  
via	  telefon	  via	  reception	  fram	  till	  
anmälningstidens	  utgång.	  	  
Efteranmälan	  kan	  göras	  i	  mån	  av	  plats	  –	  se	  sida	  2	  
	  
Anmälningsavgift	  och	  
tilläggsavgift(tävlingsgreenfee)	  skall	  	  
betalas	  före	  start.	  Oreglerade	  skulder	  	  
till	  klubben/Ärila	  Golf	  AB	  innebär	  
tävlingsförbud.	  
Klubben	  publicerar	  på	  Internet	  start-‐	  och	  	  
resultatlistor.	  Spelare	  kan	  före	  anmälan	  	  
undvika	  att	  namnet	  finns	  med,	  genom	  att	  	  
särskilt	  markera	  detta	  under	  fliken	  	  
personuppgifter	  på	  www.golf.se	  
	  
EGA	  Exakt	  tävlings	  handicap	  2013	  
För	  att	  få	  starta	  i	  en	  klubbtävling	  måste	  
spelarens	  EGA	  Exakt	  Tävlingshandicap	  vara	  
enligt	  nedan.	  	  
Handicapklasser	  
Vid	  tävling	  gäller	  följande	  indelning:	  
	  
Klubbtävlingar	  
Klass	  A:	  handicap	  till	  och	  med	  11,0	  
Klass	  B:	  handicap	  11,1	  till	  22,0	  
Klass	  C:	  handicap	  22,1	  till	  36	  
Klass	  D:	  handicap	  37-‐54	  (ej	  herrgolf)	  
	  
Spelare	  med	  klubbhandicap	  spelar	  med	  	  
C	  klass	  om	  inte	  7st	  spelare	  eller	  fler	  finns	  
anmälda	  med	  klubbhandicap,	  då	  en	  
särskilt	  D	  klass	  spelas.	  
	  
	  



 
 

Tävlingsbestämmelser	  2013	  –	  beslutade	  av	  TK	  2013-‐04-‐02	  
 

2	  
 

	  
Vid	  få	  startande/lag	  i	  en	  klass	  kan	  	  
tävlingsledningen	  ändra	  indelningen.	  
	  
Herrar	  spelar	  från	  tee	  59/60	  (ordinarie	  
klubbtee)	  och	  damer	  från	  tee	  49/50	  
(ordinarie	  klubbtee).	  
Endast	  vid	  föranmälan	  kan	  manliga	  
juniorer	  som	  under	  året	  fyller	  	  
högst	  12	  år	  och	  män	  som	  under	  året	  fyller	  	  
minst	  75	  år	  har	  rätt	  att	  spela	  från	  tee	  
49/50	  vid	  spel	  från	  ordinarie	  klubbtee,	  
men	  ska	  spela	  i	  den	  klass	  deras	  exakta	  
handicap	  anger.	  	  
	  
I	  en	  tävlingsklass	  måste	  minst	  fem	  	  
spelare	  komma	  till	  start.	  Tävlingsledningen	  
kan	  överföra	  anmälda	  deltagare	  till	  annan	  	  
klass.	  Spelare	  äger	  inte	  rätt	  att	  ställa	  
villkor	  för	  sin	  anmälan.	  
	  
Seniorgolf	  
Herrar	  
Klass	  AB:	  handicap	  till	  och	  med	  22,0	  
Klass	  CD:	  handicap	  22,1	  till	  54	  
Damer	  
Klass	  AB:	  handicap	  till	  och	  med	  26,0	  
Klass	  CD:	  handicap	  26,1	  till	  54	  
	  
Damgolf	  
Klass	  A:	  handicap	  till	  och	  med	  19,9	  
Klass	  B:	  handicap	  20,0	  till	  26,9	  
Klass	  C:	  handicap	  27,0	  till	  36	  
Klass	  D:	  handicap	  37-‐54	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Avgifter	  
För	  ordinarie	  klubbtävlingar	  gäller	  
följande:	  
Anmälningsavgift	  
Klubbtävling:	  	  80	  kr	  
Herrgolf:	   	  80	  kr	  
Seniorgolf:	   	  60	  kr	  +	  10kr	  (jnr	  baro*)	  
Damgolf:	   	  80	  kr	  
	  
*Obligatorisk	  deltagande	  i	  juniorbarometer	  tävling.	  

	  
För	  tävlingar	  av	  extern/social	  karaktär	  kan	  
andra	  avgifter	  gälla	  –	  se	  inbjudan.	  
	  
Medlem	  i	  annan	  golfklubb	  samt	  	  
greenfeemedlem	  i	  Nyköpings	  GK	  	  
betalar	  tilläggsavgift	  (tävlingsgreenfee).	  
	  
Tilläggsavgift	  (tävlingsgreenfee)	  
Vid	  tävling	  på	  helgfri	  vardag:	  	  	  	  	  	  	  190	  kr	  
Vid	  tävling	  på	  Lör,	  Sön,	  helgdag:	  250	  kr	  
För	  tävlingar	  av	  extern/social	  karaktär	  kan	  
andra	  avgifter	  gälla	  –	  se	  inbjudan.	  
	  
Obs!	  Några	  tävlingar	  har	  obligatorisk	  mat.	  
Spelare	  äger	  inte	  rätt	  att	  ställa	  villkor	  för	  
sin	  anmälan.	  
	  
Anmälan	  efter	  lottning(Efteranmälan)	  
Tävlingsledningen	  beslutar	  om	  	  
efteranmälda	  kan	  beredas	  plats	  i	  
startfältet	  eller	  placeras	  på	  reservlista	  för	  
att	  senare	  få	  plats	  om	  någon	  annan	  inte	  
kommer	  till	  start.	  	  
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Avanmälan	  
Avanmälan	  kan	  alltid	  ske	  före	  
anmälningstidens	  utgång.	  	  
Avanmälan	  efter	  lottning,	  utan	  giltig	  	  
anledning,	  debiteras	  med	  gällande	  	  
anmälningsavgift	  +	  100	  kr	  
administrationsavgift.	  
	  
Spelare	  som	  utan	  avanmälan	  eller	  	  
godtagbart	  skäl	  uteblir	  från	  start	  i	  tävling	  	  
på	  hemmaklubb	  ska	  behandlas	  i	  enlighet	  	  
med	  föreskrifterna	  i	  kap	  13	  i	  SGF:s	  Spel	  	  
och	  Tävlingshandbok.	  Påföljden	  är	  i	  	  
normalfallet	  avstängning	  från	  deltagande	  i	  	  
tävlingar	  under	  de	  nästkommande	  två	  	  
veckorna	  och	  debitering	  enligt	  ovan.	  	  
Vid	  öppen	  tävling	  sker	  anmälan	  	  
till	  spelarens	  hemmaklubb/GDF	  för	  åtgärd.	  
	  
Officiell	  tid	  
Officiell	  tid	  på	  samtliga	  tävling	  på	  
Nyköpings	  GK	  =	  ”fröken	  ur.”	  
	  
Ankomst	  till	  tävling	  
Spelare	  ska	  betala	  anmälningsavgiften	  i	  	  
receptionen	  senast	  15	  min	  före	  utsatt	  	  
starttid.	  	  Spelaren	  riskerar	  också	  	  
att	  annan	  spelare	  (reserv)	  har	  tilldelats	  	  
starttiden.	  Om	  möjligt	  ska	  spelaren	  då	  	  
erbjudas	  senare	  starttid.	  
	  
Mobiltelefon	  
Under	  pågående	  rond	  bör	  inte	  
mobiltelefon	  användas	  för	  annat	  än	  
nödsituationer	  och	  kontakt	  med	  
tävlingsledningen.	  	  
Användande	  av	  mobiltelefon	  i	  övrigt;	  
•	  är	  brott	  mot	  Regel	  6-‐7.	  Otillbörligt	  	  
	  	  	  dröjsmål,	  Långsamt	  spel.	  
•	  kan	  anses	  som	  etikettsbrott	  enligt	  	  
	  	  	  Regel	  33-‐7	  och	  medföra	  diskvalifikation.	  	  

	  
Avbrott	  efter	  9	  hål	  
Deltagare	  i	  klubbtävlingar	  äger	  rätt	  till	  
paus	  så	  länge	  spelet	  inte	  fördröjs	  för	  
intagande	  av	  förfriskningar	  vid	  kiosken	  
efter	  hål	  9.	  
PLIKT	  FÖR	  BROTT	  MOT	  	  
TÄVLINGS-‐BESTÄMMELSEN:	  
Matchspel	  -‐	  Förlust	  av	  hålet;	  	  
Slagspel	  -‐	  Två	  slags	  plikt	  
	  
Avbrott	  i	  spelet	  på	  grund	  av	  fara	  
(Anm.	  till	  regel	  6-‐8b)	  
När	  spelet	  avbryts	  av	  tävlingsledningen	  på	  	  
grund	  av	  hotande	  fara	  och	  spelarna	  i	  en	  	  
match	  eller	  grupp	  är	  mellan	  två	  hål	  får	  de	  	  
inte	  återuppta	  spelet	  förrän	  	  
tävlingsledningen	  bestämt	  att	  spelet	  ska	  	  
återupptas.	  Om	  avbrottet	  kommer	  under	  	  
spelet	  av	  ett	  hål	  måste	  de	  avbryta	  spelet	  	  
omedelbart	  och	  inte	  återuppta	  spelet	  	  
förrän	  tävlingsledningen	  bestämt	  att	  
spelet	  ska	  återupptas.	  Om	  en	  spelare	  inte	  
omedelbart	  avbryter	  spelet,	  är	  han	  
diskvalificerad	  om	  inte	  omständigheterna	  
motiverar	  ett	  upphävande	  av	  plikten,	  så	  
som	  medges	  i	  Regel	  33-‐7.	  
Tävlingsledningen	  använder	  följande	  	  
signaler:	  
	  

• Avbryta	  spelet	  omedelbart:	  En	  lång	  
signal	  med	  siren.	  Bollen	  
markeras/lämnas.	  

• Avbryta	  spelet:	  Tre	  signaler	  med	  siren,	  
upprepade	  gånger.	  Hålet	  spelas	  klart.	  

• Återuppta	  spelet:	  Två	  korta	  signaler	  
med	  siren,	  upprepade	  gånger.	  

Matchspel	  
Särskiljning	  sker	  direkt	  och	  utan	  paus,	  	  
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genom	  fortsatt	  spel	  på	  nästa	  hål	  o	  s	  v,	  tills	  	  
dess	  att	  ena	  spelaren	  vinner	  ett	  hål.	  
Slagspel	  -‐	  Scratchtävling	  
Särskiljning	  av	  segrare	  sker	  genom	  	  
”sudden	  death”	  på	  Östra	  bana	  hål	  1	  &	  9	  på	  
Västra	  banan	  17	  &	  18.	  	  
	  
Särskiljning	  Slagspel	  -‐	  Handicaptävling	  
Vid	  lika	  resultat	  ska	  placering	  särskiljas	  	  
genom	  
1.Spelhandicap-‐metoden	  
2.Den	  matematiska	  metoden	  
3.Lottning.	  
	  
Prisutdelning	  
Vid	  klassvis	  start	  sker	  prisutdelning	  	  
snarast	  möjligt	  efter	  varje	  klass.	  Endast	  	  
närvarande	  spelare	  eller	  till	  
tävlingsledningen	  anmälda	  ombud,	  får	  ta	  
emot	  hederspriser.	  	  
	  
Priser	  
Klubben	  eftersträvar	  att	  följa	  
rekommendationer	  i	  SGF’s	  
tävlingshandbok	  för	  nivå	  och	  antal	  priser	  i	  
tävling.	  Vid	  utbetalning	  av	  prischeckar	  
gäller	  Nyk	  GK’s	  beslutade	  mallen	  som	  
beslutades	  vid	  trävlingskommitté	  mötet	  
2013-‐03-‐06.	  
	  
Klubbmästerskap	  
Allmänt	  
Rätt	  att	  deltaga	  i	  Klubbmästerskap,	  KM,	  	  
har	  endast	  medlemmar	  i	  golfklubben	  med	  
EGA	  Exakt	  Tävlingshandicap.	  
	  
För	  mer	  information	  om	  våra	  lokala	  
regler	  –	  läs	  dessa	  på	  www.nykopingsgk.se	  
eller	  på	  anslagstavlan	  vid	  kanslitorget.	  
	  


