
Handböcker 2008 – 2011 

• Regler för Golfspel

• Spel- och Tävlingshandbok

• Handicapregler



Handböcker 2008 – 2011 

• Utgivning är planerad till början av 2008

• Information om de nya handböckerna och utbildning i det 
nya regelverket bör genomföras under februari/mars

• Denna presentation ersätter på intet sätt självstudier av
handböckerna



Spel- och Tävlingshandbok samt 
Handicapregler  2008 – 2011 

• Kommer i bokform

• Kan laddas ner från golf.se

• Kommer att finnas på CD som bilaga i Svensk Golf i vår

• Handicapregler kommer dessutom som kortversion – en 
vägledning för gemene man



Spel- och Tävlingshandbok samt 
Handicapregler  2008 – 2011 

Vad är förändrat och vad är nytt



Spel- och Tävlingshandbok samt 
Handicapregler  2008 – 2011

Den största nyheten är att två böcker blir en bok!!



Spel- och Tävlingshandbok samt 
Handicapregler  2008 – 2011

Kort beskrivning av nyheter och förändringar



Vad har hänt bland definitionerna

• Några är nya

• Flera är förändrade

• Få är borttagna

• Här redovisas några exempel



9-hålsrond som handicaprond –
nyhet i Hcp

• 9-hålsrond blir tillåten som  handicaprond för spelare 
11,5 - 36,0

• Endast en 9-hålsrond per dag får förhandsanmälas och 
registreras



Sänkning vid sällskapsrond –
nyhet i Hcp

Vid sällskapsrond kan sänkning endast göras ner till exakt
handicap 4,5



Handicaprevision –
komplettering i Hcp

• Fortsatt krav att registrera fyra handicapronder per år

• Höjning med 1,0 vid revidering är inte obligatoriskt



Rond annullerad som hcp-rond –
10% - regeln i Hcp och SoT

• 10%-regeln kommer att gälla fullt ut vid tävling

• Tidigare togs hänsyn till väder och bankondition

• Man arbetar på att GIT 2008 skall ha funktionalitet för 
10%-regeln



10% - regeln; så sker beräkningen

• Gäller vid tävling (rond) där minst 10 spelare med 
handicap 26,4 och lägre deltar

• Beräkningen görs på tävlingens (rondens) alla spelare 
med handicap 26,4 och lägre

• Om färre än 10% av dessa har resultat inom buffertzon 
eller bättre annulleras ronden som hcp-rond för höjning



10% - regeln; så omsätts den

• Annulleringen som handicaprond omfattar då tävlingens 
samtliga spelare med officiell handicap

• Sänkning av handicap genomförs däremot



Reducerad Spelhandicap –
ny definition i Hcp och SoT

• Används i spelformer där justering av spelhandicap skall
göras

• Aktuella spelformer är exv. Foursome, Fyrboll eller
Greensome

• Beroende av spelform uttrycks reducerad spelhandicap i
heltal eller med decimal



Kategoritävlingar –
nya definitioner i SoT

• Damtävling
• Herrtävling
• Juniortävling
• Seniortävling

Definitionerna preciserar vilka som äger rätten att delta



Anslutning till eller medlemmar i SGF –
nya definitioner i SoT

• Klubbar A1 och anläggning A2 är anslutna till SGF

• Klubbar M1 och M2 är medlemmar i SGF

Endast klubbar M1 och M2 och deras medlemmar äger full
rätt att omfattas av RF:s och SGF:s fullständiga idrottsliga
regelverk exv. vinna RF:s Mästerskapstecken



Hemmaklubb; Representationsklubb

• Hemmaklubb är en ny, utvidgad och förtydligad definition 

• Representationsklubb är en borttagen definition



Hemmaklubben

• Ansvarar för att spelaren har en rättvisande handicap

• Är den klubb spelaren representerar i tävling

• För vissa tävlingar gäller representationen endast en 
klubb under ett kalenderår



Representation endast en klubb

• Det är endast möjligt att representera en hemmaklubb i
öppen scratchtävling eller öppen scratchtävling för 
klubblag exv. SGF:s nationella seriesystem under ett 
kalenderår

• Genom medlemskap i flera klubbar kan ”representation”
ske i andra sammanhang



Medlemskap i flera klubbar

Regler för representation vid tävling för klubblag inom ett
distrikt regleras av respektive distrikt



Val av Hemmaklubb

• Spelare som är medlem i fler än en klubb ansvarar själv
för val av hemmaklubb för öppna scratchtävlingar eller 
öppna scratchtävlingar för klubblag exv. SGF:s 
nationella seriesystem

• Detta val bör göras inför varje kalenderår

• Beträffande byte av hemmaklubb hänvisas till kap. 2.6



Byte av Hemmaklubb –
Kap. 2.6 i SoT

”Har spelaren under kalenderåret deltagit i öppen
scratchtävling eller öppen scratchtävling för klubblag 
exv. SGF:s nationella seriesystem är det, i princip, inte 
möjligt att representera en ny hemmaklubben i sådana
tävlingar”



Sambor –
förtydligad definition i SoT

”Två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett
parförhållande och har gemensamt hushåll. 
I SGF:s tävlingsverksamhet avses att paret har samma
folkbokföringsadress.”



Äkta Makar –
förtydligad definition i SoT

”Två personer som är gifta med varandra eller ingått
registrerat partnerskap. 

Paret behöver inte ha samma folkbokföringsadress.”



Mixed i par- eller lagspel –
befintlig definition i SoT

”Tävling där sidan/laget består av minst en spelare av
vardera könet.”



Deltagarbegränsningar –
Kap. 5.18 i SoT

Kapitel 5.18 beskriver ett antal fall där villkoren för
tävlingen anger begränsningar för deltagande i tävling exv:

• Om efteranmälan accepteras eller inte
• Om tävlingen är en klubbtävling eller öppen tävling
• Vilka som äger rätten att delta i tävlingen
• Etcetera



Kap. 5.18.1 Partävling –
hur kan en rubrik skrivas

• Äkta makar/sambor 
• Äkta makar/sambor mixed

Vägledning finns i definitionerna av Äkta Makar, Sambor
och Mixed

Tydliga Villkor för Tävlingen anger vilka par som äger
rätten att delta i aktuell tävling



SoT –
Kapitel med viktiga förändringar

• Kap. 2, SGF:s Övergripande Bestämmelser och Policy
• Kap. 4, Tävlingsorganisationen
• Kap. 6, Tävlingsregler
• Kap. 7, Lokala Regler
• Kap. 8, Dataadministration vid tävling
• Kap. 10, Spelsätt, Speltyper, Spelformer
• Kap. 11, Amatörregler
• Kap. 15, Bilagor



Kap. 2 SGF:s
Övergripande Bestämmelser och Policy

• Reviderat för att bl.a. förtydliga bestämmelser och policy 
rörande alkohol, dopning och tobak

• Anpassning till RF:s riktlinjer och EU:s regelverk



Kap. 4 
Tävlingsorganisationen

• Utökade tips för Tournament Director, Tävlingsledare 
och Domare i respektive roller

• Bl.a. på agerande om spelare medför eller använder 
otillåten klubba

• Kortinformationen rörande Regel 33 och 34 har utökats



Kap. 6
Tävlingsregler

• Endast fyra Generella Tävlingsregler finns i kapitlet

• Ytterligare information och textförslag på TR hänvisas till 
Spel- och Tävling Infobanken på http://rk.golf.se/

• Plikten för brott mot tävlingsregeln ”Caddieförbud i 
Juniortävlingar” är modifierad från DQ till att 
överensstämma med Regel 6-4

http://rk.golf.se/


Kap. 7
Lokala Regler

• Endast två Generella Lokala Regler finns i kapitlet

• Dessa är Stenar i Bunkrar och Banmarkeringar

• Ytterligare information och textförslag på LR hänvisas till 
Spel- och Tävling Infobanken på http://rk.golf.se/

• Mall för att skriva Lokala Regler är en nyhet i kapitlet

http://rk.golf.se/


Kap. 8
Dataadministration vid tävling

• Utökad information beträffande lottning och särskiljning 
vid lika resultat

• Flera lottningsmodeller beskrivs i text och tabell



Kap. 10
Spelsätt, Speltyper, Spelformer

Förtydligad information hur reducerad spelhandicap
beräknas i olika spelformer (fyrboll, foursome, greensome)
när man spelar olika speltyper (matchspel eller slagspels-
varianter)



Kap. 11
Amatörregler

Kompletterat med uppgifter vad som gäller för reklam på
tävlingsdräkt för spelare med amatörstatus



Kap. 15
Bilagor

• Förtydligande av vilka som får ta emot RF:s 
mästerskapstecken

• Avsnittet om förberedelse av tävlingsbana (Course set 
up) är kompletterat med mall för flaggplaceringar



Regler för Golfspel 2008 – 2011;
regelboken 

Kommer att finnas tillgänglig enligt följande:

• Begränsat antal utdelas till klubb och distrikt
• Kompletteras genom beställning till självkostnadspris
• Kommer att finnas på golf.se för nedladdning
• Kommer att finnas på CD som bifogas Svensk Golf i vår



Regler för Golfspel 2008 – 2011;
kortversion – vägledning   

• En vägledning i golfregler för gemene man

• Kommer att finnas som bilaga till Svensk Golf i vår

• Kompletteras genom beställning till självkostnadspris



Regler för Golfspel 2008 – 2011 

Några viktiga förändringar



Regel 4-1 och 4-2; Klubbor
utformning, konstruktion, egenskaper

• Det kommer att vara pliktbelagt att medföra, men inte 
använda, otillåten klubba

• Det kommer att vara pliktbelagt att använda otillåten 
klubba

• Plikten är olika i de två fallen



Plikten att medföra –
men inte använda otillåten klubba

• 2 slag per spelat hål – max 4 slag per rond

• Upptäckt mellan spel av hål – plikten läggs på nästa hål

• Vid upptäckt måste otillåten klubba omedelbart förklaras 
ur spel – annars diskvalificeras spelaren



Plikten att medföra –
och använda otillåten klubba

Spelaren diskvalificeras



Regel 12-2;
identifiera bollen

• I enlighet med Regel 12-2 tillåts spelaren att lyfta sin boll 
för identifiering i ett hinder

• Regel 15-3 gäller då vid spel på fel boll i hinder –
förlust av hålet i matchspel eller 2 slags plikt i slagspel 
och felet måste rättas till



Regel 19-2; Boll i rörelse påverkad 
av spelare, partner, caddie, utrustning

Plikten blir ett slag i både matchspel och slagspel



Regel 24-1; 
Flyttbart hindrande föremål

Utvidgad beträffande påverkan av boll i rörelse

”När en boll är i rörelse får inget hindrande föremål som
kan påverka bollens rörelse flyttas med undantag för
spelarnas utrustningar eller flaggstången när den är
passad, borttagen eller upplyft”



Regel 24-3, 25-1c, 26-1, 27-1;
boll förlorad – godtagbara skäl  

Termen: 
”godtagbara skäl” – (reasonable evidence) 

har ersatts med: 
”känt eller så gott som säkert” – (known or virtually certain)
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