
 
 

 
 

 

TÄVLINGSVILLKOR FÖR TOMELILLA GOLF 2021 
 
Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel (giltiga från 1 januari 2019) och Spel- 
och tävlingshandboken, (gäller från den 1 mars 2020). Dessutom gäller följande tävlingsvillkor för klubbens 
tävlingar om inget annat beslutats för den enskilda tävlingen. 

 
TÄVLINGSVILLKOR 
Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande 
tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.  

Allmänt 
För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb, samt anmälningsavgift och ev. tävlingsgreenfee 
för den aktuella tävlingen är betald vid anmälan. Undantag kan förekomma. 
Vardagsmedlemmar erhålls att betala tävlingsgreenfee om tävlingen är förlagd på en helgdag.  
Icke fullvärdiga medlemmar i Tomelilla Golfklubb ska betala tävlingsgreenfee på 250 kr på hänvisad plats. 
 (Med reservation för de som har x antal greenfee i sitt medlemskap i Tomelilla Golfklubb, då tävlingsronden dras från 
de innehavande ronder som finns kvar.)  

Handicap 
För att delta i klubbens arrangerade tävlingar skall spelaren ha ett registrerat världshandicap(WHS). 
Undantag kan förekomma.  

Anmälan, avanmälan, återbud 

Anmälan och betalning för startavgift görs på golf.se.  

Anmälning till tävling ska göras senast klocka kl. 12:00 tre dagar före tävlingsdagen. Undantag kan förekomma.  

Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på golf.se.  

Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång om spelare inte avser att deltaga. 

Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan 

giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken Kapitel 8,3,6. 

Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej. Tävlingsledningen har rätt att vid återbud i lottad 
tävling sätta in en eller flera nya spelare för att fylla upp bollarna. Ändringar i startlistan får endast göras av 
ansvarig tävlingsledning.  

Handicapklasser  
Vid klubbens tävlingar gäller att startfältet delas in i tre lika stora handicapsklasser (beräknat på exakt handicap 
från plushandicap till HCP 54,0) om inte anges i tävlingsvillkoren för tävlingen. 
Vid färre än 3 deltagare eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller ställas in enligt beslut 
av tävlingsledningen.  
 

Tee i handicapstävlingar 

Om inget annat bestämts i villkor för en tävling spelar damerna från röd tee och herrar spelar från gul tee.  

Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12 kan välja spela från röd tee, herr och dam fr.o.m. det år de fyller 75 

kan välja att spela från främre tee om detta anges i tävlingsvillkoren för tävlingen. 

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.  

Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a) 
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används 
den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. 
I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 18 alternativ hål 1 
om omständigheterna kräver detta. Kan endast utfärdas av tävlingsledningen. Övriga placeringar sker enligt den 
matematiska metoden. 



Scorekortutlämning 
Scorekort hämtas i samband med ev. betalning senast 20 minuter före spelarens starttid i tävlingskansliet eller 
annan hänvisad plats. Digitalt tävlingsscorekort kan hämtas via Ontag app ca. 10 min före start.  
Spelaren skall senast 10 minuter före start befinna sig vid utslagsplatsen.  
Vid sen ankomst till tävling gäller regel 5-3a i Regler för golfspel 2019. 

Scorekortsinlämning, ”Scoring area” (Regel 3.3b) 
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen, samt lämnat den hänvisade 
platsen. Digitalt scorekort anses inlämnade när det är signerat. 

Prisutdelning  
Visa respekt mot våra sponsorer och närvara på prisutdelningen på Tomelilla Golf.  
Prisutdelning sker snarast möjligt efter avslutad rond, undantag kan förekomma. 
Huvudregel för prisutdelning är att pristagaren skall närvara personligen vid prisceremonin. Ombud får endast 
användas vid särskilda omständigheter och bestäms då av tävlingsledningen. Priser som inte avhämtas av 
spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. 

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

Överträdelse 
Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen. 

 
ÖVRIGA VILLKOR 
Hundar får ej medtagas under tävlingar på Tomelilla Golf. Undantag kan förekomma. 

Områden där övning är tillåten (Regel 5.2b) 
Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för en slagspelstävling, är övning tillåten på drivingrange, på eller 
nära övningsgreenerna, övningsområdet vid korthålsbanan och på korthålsbanan. Plikt: Diskvalifikation 

Paus (Regel 5-7) 
Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9 rätt att avbryta spelet enligt Regel 5-7a och ta en paus på högst 5 
minuter för att toalettbesök och inhandla förfriskningar. Detta är under förutsättning att bollen har kontakt med 
framförvarande boll och håller sin plats på banan. 

Avbrott i spelet (Regel 5-7)  

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer 

att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med 

två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b. 

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda. 

Förbjuden användning av motoriserad förflyttning 

Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med 

undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat 

med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel. 

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel. 

Plikt för brott mot regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna regel bryts. Om 

överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål. 

Om inget annat anges gäller den allmänna plikten för brott mot lokal regel: 
Matchspel – Förlorat hål  Slagspel- Två slag 

 
 

 

 

 

Utfärdade den 1 juni 2021 av Tomelilla Golf  


