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Tävlingsbestämmelser Bosjökloster GK 2016  
( Se även SGFs Spel och Tävlingshandbok 2016 -)  

  

1. Lokala regler och bestämmelser:  

 Finns anslagna på anslagstavlan samt på vår hemsida  

 

2. Avståndsmätare Regel 14;3):  

Avståndsmätare är tillåtet vid tävling arrangerad av Bosjökloster GK om inget annat är 

angivet.  

För allt spel på banan får en spelare 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.  

Plikt: Matchspel - förlorat hål; Slagspel - två slag. För ytterligare överträdelse - 

Diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål. 

 

3. Övningsspel:   

Före tävling (dvs. samma dag) är övningsspel enbart tillåtet på övningsområdena i anslutning 

till banan och klubbhuset.   

 

4. Tävlingsklasser (om inget annat är angivet i tävlingsinbjudan):  

Klass A hcp 0 – 12,4. Klass B hcp 12,5 – 24,4. Klass C hcp 24,5 – 36,0 Klass D hcp 36 – 54.0.  

Spelhandicap erhålles enligt aktuell slopetabell.  

Finns deltagare i en klass genomförs alltid klassen, om antalet anmälda är 5 eller fler. Om 

antalet anmälda i en klass är färre än 5 kan den komma att slås samman med annan klass. 

Varje spelare med officiellt hcp (36,0 och lägre) i annan klubb är välkommen att delta i 

klubbens tävlingar. Undantag gäller för tävling markerad med * i tävlingsprogrammet eller 

annan angivelse i särskild tävlingsbestämmelse.   

 

Särskild klassindelning vid damtävlingar  

Klubbens renodlade damtävlingar har normalt följande klassindelning:  

Klass A hcp 0 – 18,4, klass B hcp 18,5 – 29,9, klass C hcp 30,0 – 36,0, klass D hcp 36 – 54. För 

mer information kontakta damkommittén.  

 

5. Tee:  

Om inget annat anges i tävlingsinbjudan till klubbtävling spelar herrar från 58 och  damer 

från 50.   

Anmärkning  

• Herrar 75 år och äldre kan välja spel från 50, vilket ska anges vid anmälan.  

• Ungdomar med officiellt handicap som under året fyller max 12 år kan välja spel från 

50 .  

• Herrar med officiellt handicap som har stor funktionsnedsättning kan, med läkarintyg 

som grund, välja 50. Detta ska anges vid anmälan.   

• Damer 70 år och äldre kan välja spel från 45, vilket ska anges vid anmälan  
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6. Anmälan:  

Anmälan sker normalt via golf.se eller med medlemskort via golfterminalen på Bosjökloster 

GK. Anmälan kan också göras direkt till golfklubbens reception på telefon 0413-258 96. 

Anmälan kan inte göras via e-mail!  

  

I något enstaka fall görs anmälan skriftligt på särskild anmälningslista. Information om detta 

anges då speciellt på tävlingsinbjudan.   

  

7. Återtagande av anmälan:  

Anmälan kan återtas före anmälningstidens utgång. Därefter anses anmälan vara bindande. 

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start skall betala startavgift 

och kan komma att åläggas varning. Spelaren får inte deltaga i ny tävling innan startavgiften 

betalats för den tävling som spelaren uteblev ifrån.   

  

8. Medgivande enligt Personuppgiftslagen (PUL):  

Med anmälan till tävling på Bosjökloster Golfklubb medger spelaren att namn och GolfID får 

publiceras i startlista och resultatlista på golf.se, klubbens hemsida och anslagstavla. I annat 

fall ska receptionen kontaktas.   

  

9. Anmälningstiden:  

Anmälan till tävling ska normalt ske senast kl 15.00 sista torsdagen före tävling lö/sö.  Avser 

anmälan tävling under annan veckodag ska anmälan normalt ha gjorts senast kl 15.00 två 

vardagar innan tävlingsdagen.  

  

10. Lottning:  

Sker direkt efter anmälningstidens utgång med utnyttjande av GIT.   

  

11. Startlista:  

Uppgifter om starttider och startlista anslås efter lottning på anslagstavla i receptionen. 

Uppgifterna meddelas även normalt via e-post till anmälda och finns tillgängliga på golf.se 

och på klubbens terminal efter avslutat lottning. Uppgifter om starttider lämnas också av 

klubbens reception på tel 0413 - 258 96.  

  

12. Deltagarantal:  

De flesta av klubbens tävlingar har begränsning avseende antalet deltagare och om inget 

annat anges i tävlingsanmälan gäller anmälningsturordning.  

  

13. Anmälningsavgift:  

Anmälningsavgiften är 100:- (SEK) per person och tävling, om inget annat anges.   

  

Spelare från annan klubb erlägger  tävlingsgreenfee, 280kr för senior, 100kr för junior, om ej 

annat anges i tävlingsanmälan.  
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14. Efteranmälan:  

Efteranmälan efter anmälningstidens utgång, mottages i mån av plats och mot en extra 

avgift om 25% på tävlingsavgiften. Tävlingsledaren för aktuell tävling, avgör om plats finns.  

Förutsättning är att det finns ledig plats i befintlig boll samt att prisutdelning och 

resultatrapportering kan genomföras som planerats. 

 

15. Handicap:  

Tänk på att alltid hålla ditt spelhandicap aktuellt vilket du gör med ditt medlemskort i 

terminalen eller via golf.se.   

 

16. EGA Exakt Tävlingshandicap(ETH):  

För tävling arrangerad av Bosjökloster GK gäller att priser enbart kan erhållas av personer 

med ETH (exakt Tävlingshandicap) om ej annat framgår av tävlingsinbjudan. För 

lag/partävling gäller att samtliga spelare ska inneha ETH.  

För information om ETH se Golf.se   

  

17. Hemmaklubb:  

Under samma kalenderår kan spelare endast representera en klubb, sk hemmaklubb. Val 

av hemmaklubb sker i början av säsongen.  

 

18 Utlämnande av scorekort 

Utlämnande av scorekort sker med start 1 h före första start. Vid gemensam start börjar 

utlämnandet 1 h 15 min före första start. Scorekorten ska avhämtas senast 20 minuter före 

start. I samband med avhämtning ska startavgift erläggas 

  

    19. Första start:  

Om inget annat anges i tävlingsinbjudan sker första start kl 08.00  vid löpande start. Vid 

gemensam start kl 09.00 

  

     20  Sen ankomst:  

Spelare, som är redo att påbörja rond högst 5 minuter efter utsatt starttid, får starta i 

tävlingen med två pliktslag, vilka påföres resultatet på första spelade hålet.  

Spelare, som överträder denna 5 minutersgräns, är diskvalificerad från tävlingen och får ej 

starta.   

 

21 Officiell startklocka  

Officiell startklocka är den klocka som återfinns vid startkuren innan tee på hål 1. I 

undantagsfall kan den operativa tävlingsledningen ange annan officiell startklocka, 

exempelvis vid tävlingar med gemensam start.  
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22 Långsamt spel:  

Tävlingsronden ska spelas raskt utan påtvingade dröjsmål.  

a. Långsamt spel kan medföra pliktslag enligt regelboken 6:7.   

b. Spelare i bollen har skyldighet att släppa igenom bakomvarande boll  

1 om din boll inte håller sin plats på banan d.v.s är mer än 10 

minuter efter framförvarande boll  

2 eller hålet framför är tomt.  

Paus för fika/motsv under pågående tävlingsrond efter hål 9 är tillåtet med 5 minuter under 

förutsättning att speltempo hålls.  

Spelare med lägst handicap i respektive boll ansvarar för att bolltempot hålls. 

  

23 Avbrytande av tävling  

Vid extrema väderförhållanden eller annan yttre orsak, kan den operativa tävlingsledningen 

avbryta pågående spel. Signal för sådan åtgärd är en ca 3 sekunder lång sirén. Spelare ska vid 

sådan signal omedelbart markera sin boll på ett sådant sätt att dess läge kan återskapas. 

Därefter ska spelaren bege sig till klubbhuset för vidare information  

  

24 Mobiltelefon/personsökare:  

Mobiltelefon och/eller personsökare som medförs av spelare och/eller dennes caddie får 

inte avge ljud under pågående rond. Mobiltelefonen får ej heller användas för samtal utom i 

följande fall  

• Nödsituationer  

• Till tävlingsledning och domare  

• Av tävlingsledning godkänd anledning i speciella fall.  

  

25 Plikt för brott mot tävlingsbestämmelser:  

a. Första överträdelsen – förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.  

b. För därpå följande överträdelse – diskvalifikation.  

c. Om brottet sker mellan två hål läggs plikten på det hål som följer.  

Anmärkning: Gäller såvida inga omständigheter skulle motivera upphävande av 

diskvalifikation enligt regel 33-7.  

  

   

26 Lika resultat:  

Handicapregeln tillämpas om ej annat anges, dvs spelare med lägst antal erhållna slag 

placeras först, vid lika spelhandicap används den matematiska metoden.  

Undantag: I KM utses segraren genom sudden death, särspel i detta fall sker på hålen 10, 15 

och 18 i nu nämnd ordning.  

 

  

27 Tvister:  

Hänskjuts omgående till tävlingsledningen efter avslutad rond. (Observera möjligheten att 

spela en alternativ boll.) Om spelare ej är nöjd med beslutet ska han/hon i direkt anslutning 

till tävlingen inlämna skriftlig protest till klubben. Klubbens beslut vad avser tävlingsresultat 

är dock oåterkalleligt.  
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28 Priser  

Prisutdelning sker i anslutning till aktuell tävling. Kan pristagare ej närvara skall han/hon 

personligen underrätta tävlingsledningen därom. Om så ej sker tillfaller priset nästa 

närvarande spelare i turordning. Undanlagda priser, ej avhämtade inom 10 dagar efter 

tävling tillfaller Tävlingskommittén. För att s k vinnarglas ska utdelas krävs minst 7 deltagare i 

klassen.  

  

29 Tävlingsledning  

Tävlingskommittén, TK, utgör Bosjökloster Golfklubbs generella tävlingsledning, i enlighet 

med SGFs bestämmelser, reglerna 33 och 34.  

För den aktuella tävlingen finns en operativ tävlingsledning med ansvarig tävlingsledare 

utsedd av Tävlingskommittén ordförande. Gäller för klubbens öppna tävlingar märkta TK i 

tävlingsprogrammet.  

    

30 Ändringar:  

Golfklubben förbehåller sig rätten till ändringar i programmet. Sådana ändringar meddelas i 

den särskilda informationen till aktuell tävling och anslås på klubbens anslagstavla.  

  
Bosjökloster, december  2015  
Hans-Åke Carlsson, ordf. TK  
  


