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1. Tävlingar
● Klubben vill uppmuntra alla att tävla, men man väljer naturligtvis själv om, när och 

vilka typer av tävlingar man vill deltaga i.
● Ansvaret för att planera klubbens egna tävlingar, utse och utbilda tävlingsledare etc 

ligger hos tävlingskommittén, TK. För s k serietävlingar ansvarar respektive lagledare
för att tävlingen på hemmabanan fungerar. Lagledare utses i kommittéerna och 
övervakas av styrelsens tävlingsansvarige. 

● Tävlingskommittén förväntas kontrollera att tävlingarna arrangeras på ett korrekt sätt 
ur både idrottsligt och regelmässigt perspektiv.

2. Lokala regler och tävlingsvillkor
● Klubbens distriktsdomare ansvarar för att lokala regler och tävlingsvillkor är 

utformade enligt gällande regler för golfspel. Mallar och formuleringar för lokala regler
och tävlingsvillkor finns i Spel- och tävlingsinfobanken på Svenska Golfförbundets 
hemsida, www.golf.se.

● Klubbens lokala regler bör ses över och vid behov revideras inför varje säsong eller 
när så krävs p.g.a. regel- eller banändringar.

● Lokala regler skall godkännas av ansvarig förbundsdomare inom Västmanlands 
Golfdistriktsförbund samt av klubbens styrelse innan de publiceras.

● Lokala regler och tävlingsvillkor anslås vid 1:ans och 10:ans tee, samt på hemsidan.
● Tillfälliga lokala regler, gällande för viss tävling, eller under kortare tidsperiod, anslås 

på lämpligt sätt, t.ex. vid 1:ans och 10:ans tee, i receptionen eller på scorekortet.

3. Handicapregler
I Sverige tillämpas sedan mars 2020 det nya Världshandicapsystemet (World Handicap 
System) som tagits fram gemensamt av R&A och USGA. Dokument och handböcker som 
beskriver handicapreglerna i detalj finns tillgängliga på Svenska Golfförbundets hemsida, 
www.golf.se. Syftet med World Handicap System (WHS) är att ge möjlighet för så många 
spelare som möjligt att tävla, eller sällskapsspela, med vem som helst på lika villkor.
För att säkerställa att handicapregler verkställs och administreras på ett riktigt sätt krävs 
att golfklubb och spelare tar ansvar för följande:

Golfklubben skall
● säkerställa att exakt handicap för de medlemmar som har utsett FuGK till sin 

hemmaklubb administreras i enlighet med de krav som ställs i Handicapreglerna.
● inrätta en handicapkommitté som är ansvarig för att säkerställa uppfyllelse av 

golfklubbens skyldigheter enligt handicapreglerna.

Spelare förväntas
● agera med integritet genom att följa handicapreglerna samt spela enligt Regler för 

golfspel.
● registrera giltiga handicapscorer i GIT (Golfens IT-system) via Min Golf på 

www.golf.se så snart som möjligt efter att ronden är färdigspelad, helst före midnatt 
lokal tid.
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Vid klubbens tävlingar registreras scorer normalt av tävlingsledningen via GIT 
Tävling.

Varje medlem i FuGK är själv ansvarig för att det egna handicapet är korrekt. Brott mot 
handicapreglerna kan beivras.


