Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor Högbo Golfklubb, giltig fr.o.m. 1.a juli

Förord
Med anledning av den rådande Corona pandemin har Svenska Golfförbundet (SGF) beslutat
att med omedelbar verkan, fr.o.m. 30 mars 2020 införa ett kompletterande avsnitt 1.18 i kap
1 i Spel- och tävlingshandboken 2020, med övergripande bestämmelser som gäller all
idrottslig verksamhet. Bestämmelserna har utarbetats av avdelningen för ban- spel- och
tävlingsutveckling och fastställts av generalsekreteraren på SGF, på delegation från
förbundsstyrelsen. Samtliga bestämmelser i kapitel 1 i Spel- och tävlingshandboken,
handicapreglerna och amatörreglerna, gäller utan undantag. Brott mot SGF:s bestämmelser
samt handicap- och amatörreglerna kan medföra anmälan och eventuell disciplinär påföljd.
Bestämmelserna gäller såväl ansvarig golforganisation för tävling som spelare och ledare.
Denna version av villkoren är giltig från och med 1 juli 2020.
Svenska Golfförbundet
2020–06–05
Tävlingsverksamhet på Högbo Golfklubb under rådande Coronapandemi
Samtliga tävlingar på Högbo Golfklubb genomförs tillsvidare:
• med start från ett och samma hål (en tee), d v s utan gemensam (kanon)start på
banan
• utan gemensamma samlingar vid klubbhus eller första tee och utan gemensamma
måltider
• med ett scorekort per starttid där samtliga scorer registreras vilket innebär att
person med lägst hcp på starttiden hämtar och ansvarar för scorekortet
• utan trängsel eller köbildning på tränings- och övningsytor och med tillräckligt
avstånd mellan utslagsplatserna
• med inlämnande av scorer av samma person som hämtat/skrivit scorekortet,
tävlingsledning bestämmer om man vill att scorer läses upp innan inlämning eller om
kortet lämnas in för registrering av tävlingsledningen
• med prisutdelning efter avslutad klass (max 50 personer) men inga krav finns på att
närvara vid prisutdelning utan pris kan hämtas på klubben vid senare tillfälle
Högbo Golfklubb uppmanar tävlingsdeltagare att:





ankomma till klubben max en timme före sin starttid
Inte besöka rangen i uppvärmningssyfte tidigare än en timme innan starttid, vid
par/lagspel dela gärna på utslagsplats
Inte besöka puttinggreen i uppvärmningssyfte tidigare än 30 minuter innan starttid
lämna klubben senast en timme efter avslutad rond och undvika att använda
anläggningens omklädningsrum

Information om tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor och Covid-19-relaterad vägledning i
regler för golfspel från R & A, med svenskt klargörande finns anslagna på klubbens hemsida
och tillgängliga på tävlingskansli.

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19
För att minska risken för smittspridning under rådande Corona pandemi gäller nedanstående
tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat
meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R & A och Svenska Golfförbundets
Regelkommitté.
Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.
Flaggstången
Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste
vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.
Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.
Bunkrar
Det är frivilligt att använda bunkerkrattor, efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en
bunker kan spelaren välja att jämna ut sanden med bunkerkratta, sin fot eller en klubba. Vi
uppmanar dig som använder bunkerkratta att använda medhavda handskar.

Brott mot ovanstående ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande
som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

