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Tävlingsbestämmelser för Nynäshamns GK 2023 

Allmänt 
Bestämmelserna i de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Svenska Golfförbundets Spel- och 
Tävlingshandbok samt lokala regler gäller för tävlingar som arrangeras av Nynäshamns Golfklubb. 
Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar samt de lokala reglerna om inte 
annat beslutats för den enskilda tävlingen. 

För varje tävling upprättas en inbjudan med gällande förutsättningar för tävlingen som finns på Min Golf. 
Tävlingsprogrammet finns även på klubbens hemsida. 

De lokala reglerna finns angivna på klubbens hemsida. Tillfälliga lokala regler anslås i klubbhuset. 

Klassindelning 
Handicap klass 
Klubbens singeltävlingar delas i regel in efter handicap i handicapklasser. 
Information om klassindelningen framgår i tävlingsinformationen. 
Spelaren är ansvarig för att rätt handicap är angivet på scorekortet. Har ändring skett sedan startlistan 
publicerats ska detta meddelas tävlingsledningen vid avhämtande av scorekortet. 

Deltagande 
För att få starta i klubbens tävlingar krävs att  startavgift för den aktuella tävlingen och tidigare tävlingar 
är erlagda samt i förekommande fall greenfee och att spelaren inte är avstängd för tävlingsspel.  

I villkoren för en tävling kan bestämmas att ett visst antal handicapronder måste finnas registrerade i GIT 
för att en spelare (och det lag spelaren ingår i) ska få kunna ta emot pris i aktuell tävling. Nynäshamns GK 
har beslutat att minst 4 sådana ronder ska vara registrerade inom senaste 12 månaders perioden.  

Klubbens tävlingar är öppna för klubbens alla medlemmar. I vissa tävlingar kan tävlingsledningen besluta 
om att ett max tillgodoräknat handicap ska gälla vilket då framgår av tävlingsinformationen. 

Tävlingsinformation 

All information om tävlingen, första start, klassindelning etc är angivet i tävlingsinformationen på GIT och 
”Min Golf”. 

Om tävlingarna inte har information om att de endast är öppen för klubbens medlemmar är de öppna för 
alla medlemmar i golfklubb som är ansluten till Svenska Golfförbundet. I vissa klubbtävlingar kan klubbens 
medlemmar vara prioriterade. 

Val av tee 

Det finns två alternativ: 

1. Deltagarna väljer, senast i samband med anmälan, själva vilken tee de ska spela från. 

2. Tävlingsledningen bestämmer vilken tee respektive tävlingsklass ska spela från. 

3. Vid särskilda behov/händelser kan Tävlingsledningen ändra tee fram till spelstart. 

De tee som är valbara vid alternativ 1 framgår vid anmälan till tävlingen där man aktivt gör sitt val när 
frågan kommer. 

De beteckningar som anges i detta avsnitt i Spel- och Tävlingshandboken beskrivs i färger men eftersom 
våra banor har tee med sifferbeteckning gäller följande: 
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Teefärg Nynäshamns GK  

Orange 1  

Röd tee 2  

Blå tee 3  

Gul tee 4  

Vit tee -  

Svart tee -  

 
Antal spelare 
I många av klubbtävlingarna är deltagarantalet inte maximerat. Om så är fallet framgår begränsning och 
urvalsprincip av tävlingsinbjudan. 

Anmälan 
Anmälan görs via "Min golf". Anmälningstiden går i regel ut tre dagar före tävlingsdagen. För alla tävlingar 
anges sista anmälningsdag och tid i inbjudan till tävlingen på ”Min Golf”. 

Betalning 
Betalning av startavgift ska göras på ”Min Golf” eller i receptionen. Startavgifter ska vara betalda innan 
scorekort erhålles.  

Överanmälan 
Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare 
anmält sig än det finns platser i tävlingen. Vad som gäller framgår av tävlingsinformationen. 

Efteranmälan 
Anmälan efter det att anmälningstiden gått ut godtas normalt inte. Tävlingsledningen har dock rätt att 
sätta in en icke anmäld spelare som ersättare för utebliven inlottad deltagare eller för att fylla ut till full 
boll. 

Avanmälan 
Avanmälan till tävlingen kan endast göras av spelare innan anmälningstiden gått ut. Då sker automatisk 
återbetalning av erlagd startavgift vid singeltävling, vid lagtävling återbetalas det manuellt av GK . Efter 
anmälningstidens utgång räknas det som återbud. 

Återbud                                                                                                                      
Återbud kan endast göras direkt till tävlingsledaren vars kontaktuppgifter framgår i tävlingsinbjudan. Vid 
giltigt förfall ser tävlingsledaren till att återbetalning av startavgiften sker. 

En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl 
för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling 
har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. 

Om återbud utan giltigt skäl lämnas till tävling efter det att lottning skett och startlistan publicerats i GIT 
skall anmälningsavgiften och eventuell greenfee erläggas. (Godtagbara skäl, se kapitel 8.3.5.1 i Spel- och 
tävlingshandboken) 
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Spelare som utan godtagbart skäl uteblir från start kan avstängas från tävlingar på viss tid. En varning 
kommer dock alltid att skickas till spelaren. Tillhör spelaren annan klubb skickas ett meddelande till den 
klubben. 

Startlista 
Startlista finns på ”Min Golf” och på hemsidan i allmänhet två dagar före tävlingsdagen. 

Startavgift                           
Startavgift för tävlingen anges i tävlingsinbjudan. 

Greenfee 
Spelare som inte är berättigade till fritt spel eller spelare från annan klubb ska, om inte annat angetts i 
tävlingsinbjudan, betala för tävlingen angiven tävlingsgreenfee. Vid tävling kan SGF:s och SGDF:S 
introduktionskort eller PGA, GAF och SGA-kort kort ej användas. 

Start 
Tävlingsdeltagare skall senast 30 min före start anmäla sig i tävlingsexpeditionen för att (betala eventuella 
utestående avgifter och) hämta ut sitt scorekort. Annat incheckningsställe och tid kan förekomma och 
anges då i tävlingsinformationen. Vid kanonstart stänger anmälan 30 min före start. 

Tävlingsrond 
En spelares (lags) tävlingsrond startas när spelare slår ett slag för att starta sitt första hål och 
tävlingsronden är avslutad när sista hålet är avslutat (sista putten är sänkt) inklusive rättning av ev fel, t ex 
enligt Regel 6.1 eller 14.7b. 

Golfbil 
Golfbil får användas under tävling om gällande intyg för bil från hemmaklubb uppvisas (eller finns infört i 
GIT), att läkarintyg uppvisats tidigare alternativt vid tävlingen eller efter tävlingsledarens godkännande. 
Spelaren ansvarar själv för att golfbil finns tillgänglig. 

”Scoring-area”, scorekortsinlämning 

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat 
platsen för inlämning. 

Särskiljning vid lika resultat 

Matchtävling                                                                                                                       

Matchen fortsätter i hålordning tills en spelare har vunnit. 

Slagspelstävling 
(Handicaptävling) 

1. Matematiska metoden. 

2. Handicapmetoden (lägst går före). 

https://www.randa.org/sv-SE/rog/the-rules-of-golf/rule-6#6_1
https://www.randa.org/sv-SE/rog/the-rules-of-golf/rule-14#14_7b
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3. Lottning 

Scratchtävling 

1. Sudden death (endast för att kora segrare) på de särspelshål som tävlingsledningen 

meddelat, övriga kommer att dela de platser som resultatet genererat. 

2. Vid tävling som ej tillåter delade platser (ex sponsor önskan) nyttjas matematiska metoden 

på övriga som inte går segrande ur ett eventuellt särspel. 

Ytterligare information om tävlingskommitténs val av särskiljning finns på hemsidan under fliken Tävling. 

Prisutdelning 
Prisutdelningen sker, om inte annat meddelats, klassvis. Pristagare ska själv avhämta sitt pris men kan, 
efter tävlingsledningens medgivande, representeras av ombud. Ett icke avhämtat pris tillfaller klubben.  

I vissa fall blir det ingen prisutdelning efter ronden utan pristagarna meddelas var och när de kan hämta 
sina priser. 

För Senior- och Juniorkommitténs tävlingar gäller särskilda bestämmelser. 

Resultat – tävlingen officiellt avslutad 

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad. 

/Tävlingskommittén 

 


