
 

 

 

KOMPLETTERANDE TÄVLINGSVILLKOR, 

samt ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19. 
Gäller från och med den 1 juni 2021 på Tomelilla Golf 

Med anledning av den rådande Corona pandemin har Svenska Golfförbundet beslutat att inför ett 

kompletterade avsnitt 1.18 i kap 1 i Spel- och tävlingshandboken. 

Vid tävling på Tomelilla Golf gäller följande åtgärder för att minimera riskerna för sprittspridning.  

Innan tävling 

Scorekortsutlämning 

Utlämning av scorekort sker i receptionen på övre plan i klubbhuset. 

Tänk på att det är ett begränsat utrymme (max 3 personer), samt ge möjlighet att deltagarna kan passera i 

dörröppningen på avstånd. 

Regler och villkor finns att finna på anslagstavlorna i klubbhuset. 

Tävling 

Spelarens score förs in på hans/hennes scorekort av markören, i enlighet med Regler för golfspel, regel 3. 

Gäller för scorekort både i papper och digitalt-Ontag. 

För att tävlingen ska vara handicapsgrundande måste den spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. 

Efter tävling 

All hantering av scorekort vid avslutad rond sker i tävlingskansliet på nedre plan i klubbhuset, alternativ på en 

annan hänvisad plats. 

Resultathantering i slagspel (Regel 3.3b) 

All resultathantering sker i enlighet med Regler för Golfspel, regel 3.3b. 

Scorekortet ska vara signerad av markör. 

Om spelaren bryter mot något av dessa krav i Regel 3.3b, blir spelaren diskvalificerad. 

 

Prisutdelning 

Prisutdelningen sker utomhus för att deltagarna ska ha möjlighet att hålla avstånd på minst 2 meter till 

närmaste person. 

Om inte prisutdelningen sker i anslutning av slutförd rond gäller följande: 

Prislistan publiceras inom en vecka efter tävling på hemsidan, www.tomelillagolf.se. 

Priserna hämtas ut under öppettiderna i receptionen. 

  

http://www.tomelillagolf.se/


ORDNINGSFÖRESKRIFTER 
 

Krav att avstå deltagande i tävling  

Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att omgående 

avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan.  

Ingen bestraffning eller annan påföljd (inklusive extra avgift/straffavgift) får tilldelas en sådan spelare. 

Läkarintyg behöver inte visas upp. 

Övrigt 

Deltagarna bör ankomma till klubben max 1 timme före sin starttid.  

Undvika trängsel eller köbildning på tränings- och övningsytor, samt med erforderligt avstånd mellan 

utslagsplatserna. 

Deltagarna bör hålla avstånd till varandra. 

Deltagarna bör lämna klubben senast 1 timme efter avslutad rond. 

Deltagarna bör undvika att använda anläggningens omklädningsrum. 

 


