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RF:s och SGF:s POLICY

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s
policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http://www.golf.se och http://www.rf.se 

Alkohol
Från SGF:s sida accepteras inte att alkoholhaltiga drycker konsumeras under pågående 
rond eller vid spel på en golfklubbs övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad 
eller på annat sätt påverkad av droger under spel på en golfbana.

Doping
En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till 
doping, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig 
verksamhet.

Tobak 
SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

Hasardspel
När hasardspelsmotiv blir en del av golfspelet kan stor skada ske – skada som hotar både 
golfspelets och individuella spelares integritet. Alla kategorier av spelare bör därför undvika 
att delta i sådant hasardspel. En amatörspelare kan dessutom förlora sin amatörstatus 
genom sitt deltagande. Klubbarna uppmanas därför att ta avstånd från alla former av 
organiserat hasardspel. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen ådrar sig 
bestraffning och påföljd.

Säker golf
Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och 
bestämmelser beträffande Säker Golf. Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra 
sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från 
allt golfspel. 

Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb 
skall behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. 
Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande 
två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.
Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara betald 
senast före start i nästa tävling. 

Öppen golf
Rätt att deltaga i svenska golftävlingar tillkommer medlemmar, amatörer och professionella 
och spelare under reamatörisering, tillhörande golfklubb/organisation som är medlem eller 
ansluten till sitt lands golfförbund under förutsättning att spelaren uppfyller villkoren som 
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stipuleras i villkoren för tävlingen. Undantag görs för internationella amatörtävlingar, viss 
branschtävlingsverksamhet samt vissa juniortävlingar.

Fullerö GK´s egen policy 

Inledning
Golf är som alla vet en mångfacetterad sport. Tack vare handicapsystemet kan var och en 
spela på sin egen nivå och av många olika anledningar. Oftast är det en kombination av att 
man vill utöva en idrott, dvs träna och bli bra, och att man vill befrämja den egna hälsan och 
välbefinnandet genom motion, frisk luft och socialt umgänge i fin miljö. Oavsett vilka skäl 
man har är man exakt lika viktig som medlem och gäst i Fullerö Golfklubb.

Policy
● Alla i klubben är välkomna att spela golf på sin nivå och efter sina önskemål.
● Vi vill erbjuda så många som möjligt att utveckla sin golf, dvs sänka sitt hcp, och 

uppmuntrar golf med kvalitet. 
● Vi vill ha framgångsrika serielag och representationslag på både herr- och damsidan.

Principer för golf på Fullerö Golfklubb
● Man måste alltid spela enligt gällande regler och tillämpa ”vett och etikett” på såväl 

bana som hela klubbområdet
● Klubben vill särskilt värna om familjeandan, dvs ett socialt beteende och generöst, 

ödmjukt och positivt agerande som stärker medlemskänslan och klubbtillhörigheten. 
● Alla vill ha ett vackert klubbhusområde och en attraktiv bana. Därför vill vi att alla skall

värna om såväl klubbhusområde som bana och inte skada eller skräpa ner
● Vi vill kunna erbjuda medlemmarna möjligheten att utveckla sin golf och vill att alla 

ska ha en ambition att spela så bra golf som möjligt, dvs alltid försöka förbättra/sänka
sitt handicap. Därför uppmuntrar vi våra medlemmar att deltaga i tävlingar där det är 
väldigt viktigt att spela på rätt hcp.

● Vi anser att ärlighet är oerhört viktigt både vad gäller själva spelet och i agerandet 
mot andra spelare, mot klubbens ledning, krögare osv.

● Vi tycker att ungdomsverksamheten är viktig och vill gärna se många ungdomar i 
träning på klubben. De som så önskar skall uppmuntras att tävla på de olika svenska 
juniortourerna och där konkurrera med junioreliten i länet och i landet. Efter 
junioråldern utgår ekonomiskt stöd för tävlingar endast i samband med seriespel för 
representationslagen på herr- och damsidan.

● Även om den största ingrediensen i golf handlar om motion vill vi uppmuntra allt spel 
och tävlande på scratchnivå eftersom detta stärker klubbens anseende. Vi vill ha 
representationslag på såväl herr- som damsidan.
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