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  Utskriftsdatum: 2018-04-25 

Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna 

av Regler för golfspel och Spel- och 

Tävlingshandboken. Dessutom gäller följande 

tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar om inte 

annat beslutats för den enskilda tävlingen. 

Persontransportmedel 

Endast deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb 

får använda persontransportmedel. Intyg från 

styrelsen skall uppvisas. Körning med golfbil kräver 

B-körkort och föraren ska ha fyllt 18 år. 

Tävlingsledningen avbryter spelet 

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och 

återupptagande av spelet genom sirensignaler. 

Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och 

dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d 

efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska 

återupptas. 

Följande signaler används:  
Avbryta spelet omedelbart - En lång signal med 

sirén. 

Avbryta spelet - Tre signaler med sirén, upprepade 

gånger. 

Återuppta spelet - Två korta signaler med sirén, 

upprepade gånger. 

Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation. 

Anmälan 

Anmälan görs via Min Golf eller via Receptionen. 

Efteranmälan 
Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas 

eller ej. 

Överanmälan 
Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller 

anmälningsordning som urvalsprincip. 

Val av Tee 

Om inte annat anges så kan herrar 75+ och 

juniorpojkar upp till 12 år välja tee 48 i stället för tee 

57. 

EGA exakt tävlingshandicap 

Torslanda tillämpar EGA exakt tävlingshandicap i 

handicap tävlingar om inget undantag angivits för en 

enskild tävling. Spelare som ej uppfyller kravet kan 

deltaga men exkluderas från resultatlistan. 

För sen ankomst 

Se regelboken 6-3a.  

(En spelare skall slå ut på utsatt tid annars utdelas 2 

pliktslag/förlust av hål vid upp till 5 minuters 

försening, därefter diskvalifikation) 

Uteblivande från tävling 

Spelare / lag, som ej kommit till start kan i enlighet 

med GGFs regler åläggas att erlägga   

 anmälningsavgift, dock lägst 100 kr, om återbud 

och godtagbart skäl lämnats. 

 dubbel anmälningsavgift, dock lägst 200 kr, om 

återbud eller godtagbart skäl ej lämnats. 

Kravet ställs mot spelarens hemmaklubb som i sin tur 

kontaktar spelaren. 

Mobiltelefoner 

Spelare bör visa hänsyn och se till att användandet av 

mobiltelefoner eller andra elektroniska apparater inte 

distraherar andra spelare eller fördröjer spelet.  

Avståndsmätare 

Torslandas lokala regler tillåter avståndsmätare. För 

en enskild tävling kan förbud finnas, detta måste i så 

fall uttryckligen anges.  

Fika Paus 

Om spelarna i en boll håller sin plats på banan så är 

det tillåtet med fikapaus efter hål 8. Efterföljande boll 

som ej vill fika skall släppas igenom. 

Inlämning av scorekort 

Scorekort skall snarast inlämnas till tävlingsledningen 

efter avslutad rond. Scorekortet är inlämnat när 

spelaren har lämnat det på av tävlingsledningen 

anvisad plats. 

Resultat – tävlingen officiellt avslutad 

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet 

av tävlingsledningen är tävlingen avslutad. 

Prisutdelning 

Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje 

klass är avgjord. Priser som inte avhämtas av spelaren 

eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller 

klubben. Tävlingsledningen är ej ombud. 

Överträdelse 

Överträdelse av bestämmelserna för en tävling kan 

leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen. 


