
Ordningsregler för Kristinehamns golfklubb 
Följande ordningsregler är antagna av styrelsen för Kristinehamns golfklubb 2020-04-15 och gäller 

tillsvidare. Ordningsreglerna gäller vid all vistelse på Kristinehamns golfklubb och allt spel på banan, 

om inte annat beslutats för specifik tävling. 

Spelrättighet 
• Medlem i Kristinehamns golfklubb med betald spelrätts- eller spelavgiftsbevis äger rätt till 

spel på banan. 

• Greenfee skall alltid betalas innan spel. 

• Spelare skall ankomstregissera sig före spel i första hand via ”Min Golf” eller annan app. 

• Greenfeetag eller lämplig identitetshandling bör kunna uppvisas på begäran. 

• Spelare som ertappas utan giltig spelrätt eller utan att ha betalt greenfee (”tjuvspel”) 

bestraffas med dubbel greenfee. Om spelaren inte är medlem i klubben rapporteras 

händelsen även till spelarens hemmaklubb. 

• Spelares rättighet att spela på banan kontrolleras av banvärd på uppdrag av klubbchefen. 

Kontrollerna genomförs planerat och slumpmässigt. 

Vård av banan 
• Spelare skall återplacera uppslagen torv. 

• Spelare skall laga nedslagsmärken på green. 

• Spelare skall kratta bunker efter att själv ha påverkat sandytan (fotspår/märken efter slag) 

• Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning. 

• Skräp skall placeras i för detta ändamål utplacerade papperskorgar. 

Banarbetare, funktionärer och banvärdar 
• Banarbetare, funktionärer och banvärdar har alltid företräde på banan. 

• Spelare måste alltid invänta klartecken från banarbetare, funktionärer eller banvärdar innan 

ett slag slås som skulle kunna träffa denne. Säkerhetsavstånd är alltid minst 50m i 

spelriktningen på det hål som spelas, räknat från förväntad nedslagsplats för bollen. 

• Spelare måste följa anvisning från funktionärer och banvärdar. 

Paus 
• Vid sällskapsrond om 18 hål tillåts en paus vid klubbhuset på högst 10 minuter mellan hål 9 

och hål 10. Om efterföljande boll/grupp inte önskar ta paus får denna gå igenom. Om spelare 

ligger mer än startintervallet bakom framförvarande grupp, bör paus inte tas. 

Golfvagn 
• Golfvagn får ej vara på någon yta iordningställd för tee, oavsett om ytan 

• är tee. 

• Golfvagn får ej vara på green. 

• Golfvagn får ej förflyttas på ytan mellan greenbunker och green. 

Golfbil 
• Ordningsregler för golfvagn gäller även för golfbil. 

• Golfbil ska framföras på ett ansvarsfullt sätt som ej riskerar att skada bana, utrustning eller 

personer. 



 

Barnvagn 
• Barnvagn får endast medföras på banan vid sällskapsrond. 

• Barnvagn tas med på eget ansvar, med egen risk. 

• Barnvagn får ej dras på green. 

• Barnvagn får ej dras på något område som iordningställts för tee. 

Hundar 
• Hund får endast medföras på banan vid sällskapsrond om samtliga spelare i bollen medger 

detta. 

• Hundar måste alltid vara kopplade. 

• Hund får aldrig medföras på banan vid tävling (varken spelare eller 

• åskådare). Gäller ej ledarhund/assistanshund med tjänstetäcke. 

• Hund medförs på eget ansvar, med egen risk. 

Klädsel 
• Spelare får ej ha bar överkropp. 

• Stötande/förnedrande eller på annat sätt olämpliga texter eller bilder får ej förekomma på 

kläder på något av Kristinehamns golfklubbs områden. 

Hörlurar 
• Hörlurar måste av säkerhetsskäl tillåta att varningsrop, ”FORE”, med lätthet kan höras vid 

spel på banan. 

Alkohol 
• Spel- och tävlingshandbokens kapitel 1.12.1 gäller vid allt spel på banan, såväl vid 

sällskapsrond som tävling. 

• Vid junioraktivitet är alkohol strängt förbjudet i enlighet med inledningen till Spel- och 

tävlingshandbokens kapitel 1.12. 

Introduktionskort  
• Introduktionskort från NGU, GAF, PGA, SGA och SGF accepteras. Innehavare av dessa kort 

har möjlighet att besöka vår klubb i studiesyfte inkl. fritt spel. För att erhålla denna möjlighet 

måste kortinnehavaren anmäla sitt besök till klubben minst en dag före spel. Utan 

föranmälan får inte introduktionskortet användas. Varje kortinnehavare kan utnyttja sitt kort 

en gång per säsong. Introduktionskort kan ej användas i samband med deltagande i av 

klubben utlyst tävling. 

Övrigt 
• Råd och rutiner enligt Svenska golfförbundets sida för Säker golf (https://golf.se/sakergolf) 

gäller i tillägg till punkterna ovan. 

Brott mot ordningsreglerna 
• Brott mot ordningsreglerna kan medföra tillsägelse eller disciplinär åtgärd. 
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