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REGELFRÅGOR / DOMARE  - TÄVLINGSLEDNINGEN GENOMFÖR 

TÄVLINGEN ENLIGT REGEL  20. 

 

Att tänka på vid tävling på Partille GK: 

 

Om domare från GGF finns utsedd för tävlingen: 
 

• Ansvarig tävlingsledare kontaktar domaren/domarna, en - två veckor, före tävling för 

banbesiktning och översyn av tillfälliga lokala regler. Stäm av med greenkeeper och 

HCP & Utbildningskommittén. 

 

• Lista över vilka distriksdomare som kommer att tjänstgöra på de olika tävlingarna 

uppdateras inför säsongen på: www.ggf.nu, Kommittéer, Regel & Handicap och 

Dokument regelkommittén. Adresslistor med tel. nr och e-postadresser finns i 

kontaktlista dokumenten. 

 

• Det ska finnas en fungerande golfbil per domare. 

 

• Diskutera behovet av starter, forecaddies, tidsschema, regnberedskap samt 

flaggplaceringar – allt för att spelet ska flyta och i rätt tempo. Se till att starter har fått 

tillräckliga instruktioner om sin roll. 

 

• Tillfälliga lokala regler för tävling ska utformas av domare. Lägesförbättring ska 

endast finnas på finklippta delen av spelfältet.  

 

• Släpp inte iväg spelarna efter paus tidigare än utsatt starttid utan att samråda med 

domarna. 

 

• Se till att överenskommen sprayning med vit färg har utförts (MUA, dropprutor etc.).  

 

• Se till att spelarna får ut lokala regler, speltidsschema och övrig info om tävlingen, 

t.ex. mobiltelefonnummer till DD och TL. 

 

• Var uppmärksam på uppträdande och etikett. 

o Anmäl olämpligt uppförande till hemmaklubben.  

o Kopia på anmälan till klubben ska gå till Regelkommittén och 

Tävlingskommittén i GGF. 

o Berörda spelare ska informeras om detta förfarande. 

 

• Tänk på att om domare finns utsedd så är det inte tävlingsledningen utan domarna som 

sköter regelfrågorna. Se till att domare informeras och tillkallas vid regeltolkning.  

 

• Domaren hjälper TL med att åtgärda långsamt spel.  

 

• Domaren fattar beslut om eventuell diskvalifikation i samråd med TL. 

 

• Domare är tillsammans med TL ansvarig för ”avbrott i spel” samt återupptagande av 

spelet igen. 

http://www.ggf.nu/
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• Visa uppskattning till domarna för deras insatser och var lyhörd för deras önskemål. 

Se till att kommunikationen fungerar under spel mellan domare, tävlande och 

tävlingsledning. Se till att domarna får förtäring under tävlingen och tacka dem för 

deras insats efter tävlingen.  

 

 

 

 

Om domare från GGF inte finns utsedd för tävlingen: 
 

• Finns ingen domare utsedd är det tävlingsledningen som tolkar golfregler, lokala 

regler och tävlingsregler.  

 

• Domarens / tävlingsledningens beslut är slutgiltigt. Innan beslut fattas, ta i lugn och ro 

och avskildhet reda på vad som hänt och hur olika inblandade uppfattat situationen. 

Använd gärna en särskilt upprättad ”scoring area” i närheten av tävlingsexpeditionen. 

Vid oklarhet på banan bör alternativ boll spelas och regelsituationen lösas efter 

ronden.  

 

• Hjälpmedel: 

o Regler för golfspel gällande från 2019 

o Spel och tävlingsinfobanken på Golf. Allmänna tävlingsbestämmelser och 

lokala regler för Partille GK 

o Vid oklarheter hör med distriksdomare, klubbdomare eller förbundsdomare. 

Telefonnummer finns på GGF:s hemsida www.ggf.nu, kommittéer och regel & 

handikapkommittén. 
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