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1. Bakgrund och förutsättningar 

GDF är självständiga juridiska personer (ideella föreningar) som verkar inom ett bestämt 
geografiskt område. Samtliga golfklubbar i detta område blir genom medlemskapet i SGF även 
medlemmar i GDF. Ett GDF kan inte utesluta en medlemsklubb. Motsatsvis gäller att 
golfklubben inte kan vägra att vara medlem i GDF. Allt detta följer av RF:s och SGF:s stadgar. 
 
Golfbolag (till SGF via avtal anslutna aktiebolag) är inte medlemmar i SGF eller GDF, men har 
enligt anslutningsavtalet en motsvarande obligatorisk tillhörighet till GDF. 
 
En golfklubbs GDF-tillhörighet styrs av dess hemvist som ska var angiven i golfklubbens 
stadgar eller i Golfbolagets bolagsordning (säte). 
 
GDF har två huvuduppdrag (roller) att uppfylla: 
 

1. att vara servicegivare, samordnare och demokratiskt ombud för medlemsklubbarna. 

2. att vara SGF:s regionala organ. 

GDF ingår inte i någon formell linjeorganisation med RF, SGF eller golfklubbarna, men GDF 
är som organisation skyldig att följa stadgar, bestämmelser och beslut fattade av RF eller SGF. 
 
Uppdragen kan sägas utgå från följande tre huvudroller:  
 

1. Den egna organisationen, dvs sådana uppgifter som ska/bör/kan utföras för att den 
egna föreningen ska fungera som en självständig förening.  

2. Verka på golfklubbarnas uppdrag, dvs uppgifter som ska/bör/kan göras för 
medlemsklubbarnas räkning (tex vara ombud) och/eller golfspelarna (t.ex. arrangera 
juniortävlingar) 

3. Verka som SGF:s regionala organ, dvs uppgifter som ska/bör/kan göras för att den 
gemensamma golfverksamheten SGF-GDF-GK ska bli så effektiv och bra som möjligt. 
Det kan handla om att samla in önskemål på förändringar från klubbarna 
(samverkansprocessen), att utöva bestraffningsrätten (disciplinkommitté), att vara 
remissorgan vid ansökningar om medlemskap i SGF mm.  
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2. Arbetsuppgifter som ska (måste) utföras enligt stadgar och andra regler 
och bestämmelser. 

 
 Den egna organisationen 

1. Följa GDF:s egna stadgar. Dessa stadgar måste överensstämma och följa Mallstadgarna 
för GDF.  

2. Bedriva verksamheten i enlighet med RF:s och SGF:s stadgar och bestämmelser, men 
också följa beslut som är fattade av RF och SGF. 

3. Förvalta förbundets verksamhet och ekonomi. Upprätta årsredovisning, årlig 
verksamhetsplan och årlig budget.  

4. Upprätta och på begäran inge löpande bokföring, andra redovisningar, deklarationer 
m.m. som följer av lag eller myndighets beslut. 

5. Kalla till och genomföra minst ett årligt beslutande möte (GDF-möte) med 
representanter för golfklubbarna. 

6. Bereda de ärenden som ska föreläggas GDF-mötet. Ärendena finns angiva i  
§ 13 i Mallstadgarna för GDF och rör bl.a. personval, medlemsavgifter, propositioner 
och motioner. 

7. Verkställa och följa beslut som fattats av golfklubbarna på GDF-mötet. 

8. Protokollföra samtliga GDF- och styrelsemöten, där rekommendationen är att de 
offentliggörs. 

 
 Verka på golfklubbarnas uppdrag 

1. Utse ombud till, och representera klubbarna på SGF:s Förbundsmöte  
(se SGF:s stadgar 1 kap 12 §). 

2. Föra golfklubbarnas talan och rösta på SGF:s Förbundsmöte på det sätt som 
golfklubbarna beslutat om på tidigare GDF-möte. 

3. Delta med representant(er) på SGF:s Beredningsmöte (februari), Rådslag/Golfting 
(april) GDF Erfa-möte (augusti) och Höstmöte/GDF-konferens (november). 
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4. Ansvara för s.k. B-tävlingar (övriga tilldelade förbundstävlingar, dvs bl.a. kategori SM-
tävlingar, lägre nivåer i seriespelet och juniortouren) och C-tävlingar (bl.a. DM) enligt 
avsnitt 15.2.2 i Spel-och Tävlingshandboken.  
 
I ansvaret ingår att: 

a) Utse arrangörsklubbar. 
b) Tillsätta Tävlingsledare/TD och domare samt att komma överens med 
arrangörsklubben om ersättningen till dessa. 
c) Anskaffa och beställa gravyr av DM-tecken. 
d) Fastställa handicapgränser och anmälningsavgifter för DM. 

5. Driva andra frågor som väckts och beslutas av klubbarna på årsmötet 

 
 Verka som SGF:s regionala organ 

1. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna klubbarna. 

2. Vara SGF:s remissinstans vid inval av nya GK och anslutning av nya associationer samt 
vid förlängning av medlemskap och associationsavtal i enlighet med riktlinjer som 
utfärdats av SGF. 

3. Besvara frågor och enkäter, avge rapporter samt tillhandagå RF, SGF och SGF:s 
Verksamhetsrevisorer med upplysningar och yttrande. 

4. Arbeta med att nå de gemensamt uppsatta målen inom SGF som fastställs på FM genom 
strategisk planering i samarbete med klubbar och SGF.  

5. Delta på SGF:s styrelse och verksamhetsseminarier. 

6. Bedriva verksamhet i frågor kring bestraffning (se 6.1), handicap (se 6.2), regler (se 6.3), 
juniorer (se 6.4), tävlingar (se 6.5), bana & miljö (se 6.6), utbildning (se 6.7), 
Verksamheten kan med fördel kan upprättas i kommittéform. 

7. Granska och uppdatera GIT-registret med funktionshavare gentemot SGF enligt GDF:s 
kommittéverksamhet (se 6).  

8. Utbilda Distriktsdomare. 
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3. Arbetsuppgifter som bör utföras 

 
 Den egna organisationen 

1. Bedriva ett aktivt styrelse-, kommitté- och utskottsarbete. Se mer under avsnitt 6. 

2. Delta aktivt i Distriktsidrottsförbundets verksamhet (årsmöte, SDF-träffar,  
utbildningar mm). 

 
 Verka på golfklubbarnas uppdrag 

1. Etablera kontinuerligt samarbete med SISU region/distrikt. 

2. Söka dispens från terrängkörningslagen för golfklubbarna i distriktet. 

 
 Verka som SGF:s regionala organ 

1. Övervaka den idrottsliga ordningen i dessa samt tillse att de har en verksamhet som 
överensstämmer med idrottsrörelsens och SGF:s stadgar. Kontakta och informera SGF 
om avvikelser. 

 

4. Arbetsuppgifterna som med fördel kan utföras – goda exempel  

 
 Den egna organisationen 

 
 Verka på golfklubbarnas uppdrag 

 
 Verka som SGF:s regionala organ 

1. Verka för golfens utbredning och i övrigt tillvarata golfens intressen. 

2. Genomföra årliga besök av golfklubbar och golfbolag. 

3. Samarbeta över distriktsgränserna på kompetenskrävande områden, exempelvis inom 
rörande banvärdering, idrottsbestraffningar, tävlings- och juniorverksamhet och 
utbildningar. Inget hindrar att två distrikt utser en gemensam juridisk kommitté.  
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5. Kommittéverksamhet 

Vi har nedan sammanställt rättigheter och skyldigheter kopplat till en möjlig 
kommittéorganisation för att GDF ska kunna verka som SGF:s regionala organ. För att 
hantera bestraffningsärenden krävs minst tre personer, men för övrigt ansvar kan det räcka 
med delegerat ansvar till en person. 
 

 Juridisk kommitté 

Att handlägga och fatta besluta i bestraffningsärenden 
  

- GDF beslutar i första instans i bestraffningsärenden enlig 14 kap RF:s stadgar utom i 
ärenden om förseelse begången vid förbundstävling (A+B-tävlingar enligt kap. 15.1.1 i 
Spel- och tävlingshandboken) eller internationell tävling där SGF:s Juridiska Nämnd har 
förbehållits bestraffningsrätten.  

- Beslut av GDF kan överklagas till SGF:s Juridiska Nämnd (JurN). 

 Handicapkommitté 

Att administrera det ansvar som delegerats av SGF.  
 

- Att utse en handicapansvarig som blir SGF:s kontaktperson i handicapärenden. 

- Att hantera klagomål från spelare rörande klubbs tillämpning av EGA Handicapregler. 

- Att registrera hur klubbarna inom distriktet genomför den årliga handicaprevisionen. 

- Att registrera handicapförändringar inom handicapgrupp 1 beslutade av klubbar enligt 
allmän spelstandard. 

Kommittén har rätt att erhålla information från distriktets klubbar angående deras medlemmar 
samt arbetet med årlig handicaprevision och allmän spelstandard. 
 
Kommittén bör ha god kännedom om EGA Handicapregler, bestå av minst tre medlemmar, 
helst av båda könen. Kommittén kan med fördel samordnas med distriktets regelkommitté. 
 

 Regelkommitté 

Att administrera det ansvar som delegerats av SGF.  
 

- Att utse en regelansvarig som blir SGF:s kontaktperson i regelärenden 

- Att hantera klagomål från spelare rörande klubbs tillämpning av Regler för Golfspel 

- Att bistå distriktets juridiska nämnd i frågor gällande tävlingsledning och Regler för 
Golfspel 

- Att erbjuda utbildning i tävlingsledning och Regler för Golfspel 

Kommittén bör ha god kännedom om Regler för Golfspel, bestå av minst tre medlemmar, 
helst av båda könen. Kommittén kan med fördel samordnas med distriktets handicapkommitté. 
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 Juniorkommitté 

Att administrera det ansvar som delegerats av SGF.  
- Att utse en junioransvarig som blir SGF:s kontaktperson i tävlingsärenden 

- Att ha det övergripande ansvaret för att tillsammans med SGF:s juniorkonsulenter 
verka enligt golfens juniorprogram. 

-   

 Tävlingskommitté 

Att administrera det ansvar som delegerats av SGF. 
 

- Att utse en tävlingsansvarig som blir SGF:s kontaktperson i tävlingsärenden 

- Att ha det övergripande ansvaret för den ordning klubbarna inom distriktet tilldelas 
uppdrag att arrangera SGF:s B- och C-tävlingar  

- Att efter samråd med SGF föranstalta om andra i SGF:s tävlingsprogram intagna 
tävlingar än de under punkten ovan angivna B- och C-tävlingarna. 

- Att godkänna av distriktets klubbar inlagda och klassificerade tävlingar 

- Att ansvara för distriktets DM samt seriespel 

Kommittén har rätt att erhålla information från distriktets klubbar angående tävlingsprogram. 
 
Kommittén bör ha god kännedom om SGF:s Spel- och Tävlingshandbok, bestå av minst tre 
medlemmar, helst av båda könen. Kommittén kan även ha andra uppgifter än tävlingsfrågor. 
 

 Ban- och miljökommitté  

Att administrera det ansvar som delegerats av SGF.  
- Att utse en ansvarig som blir SGF:s kontaktperson i ban- och miljöärenden 

- Att ha kontakt med SGF:s bankonsulent  

- Att utveckla och samordna distriktets arbete avseende ban- och miljöfrågor. 

- Att jobba mot externa kontakter som myndigheter, spelare och allmänhet m.fl. 

- Att verka så att distriktets miljöengagemang informeras om till klubbarnas ordförande 
och miljöansvariga och att kännedom finns om miljöcertifiering, först genom SGF:s 
miljödiplom sedan GEO. 

- Att verka för att säkerhetsarbetet prioriteras på klubbarna. 

- Att arrangera träffar för greenkeepers och banpersonal samt förtroendevalda. 

- Att arbeta för att klubbarna i distriktet har banutvecklingsplaner (masterplan)  
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Kommittén har rätt att erhålla information från distriktets klubbar angående deras banor, 
hålens exakta längd, skötselplaner och planerad ombyggnad samt banpersonalens 
utbildningsbehov. 
 
Kommittén bör ha god kännedom om banskötsel och bestå av minst tre medlemmar. 
 

6. Bilaga – stadgetexter mm 

 SGF:s stadgar 

 
2 KAP GOLFDISTRIKTSFÖRBUND (GDF)  

1 §  Sammansättning  

 
 Mallstadgarna (utdrag) 

20 § ÅLIGGANDEN 
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