VEJLEDNING OG REGLER FOR BEHANDLING AF INDBERETNINGER
Straf og appelmulighed i golfens regelsæt
Myndigheder er - ud over golfklubbens bestyrelse og generalforsamling:
• Turneringskomiteen for en match/turnering
• DGU's Regelkomite
• Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews (R&A)
• DGU's Amatør- og Ordensudvalg (A&O)
• DGU's Handicapkomite
• Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg (DIF)
Regelsæt og anke/appelmuligheder ved overtrædelse af:
1. Golfreglerne og etikettereglerne:
Forseelse:
overtrædelse af golfreglerne.
Behandles af: i 1. instans turneringskomiteen.
Sanktion:
2 straffeslag, tab af hul eller diskvalifikation i turneringen/runden.
Appelmulighed: ingen, da dommerens eller turneringskomiteens afgørelser er endelige.
Spilleren pådrager sig straf efter konkrete og principielt indiskutable Regler,
og det er således ikke markøren, som "idømmer" straf. Om straf eller
ophævelse af straf efter turneringens afslutning, se Regel 34 i Golfreglerne.
Ankemulighed: ingen.
2. Klubbens eller DGU's turneringspropositioner:
Forseelse:
overtrædelse af klubbens eller DGU’s turneringspropositioner.
Behandles af: i 1. instans turneringskomiteen.
Sanktion:
diskvalifikation eller turnerings- og matchkarantæne.
Appelmulighed: ingen appelmulighed for diskvalifikation, da turneringskomiteens
afgørelser om diskvalifikationer er endelige. En eventuel karantæne eller
anden udelukkelsessanktion kan appelleres til DGU’s A&O.
Ankemulighed: til DIF's Appeludvalg.
3. Handicapreglerne:
Forseelse:
overtrædelse af handicapreglerne.
Behandles af: handicapudvalget.
Sanktion:
påtale eller advarsel, efterfulgt af suspension af handicappet for en periode.
Appelmulighed: DGU's Handicapkomite.
Ankemulighed: en suspension på mindst 6 måneder kan af spilleren derefter ankes til DGU’s
A&O.
4. Amatørreglerne:
Forseelse:
overtrædelse af amatørreglerne.
Behandles af: DGU’s A&O udvalg.
Sanktion:
eventuel fortabelse af Amatørrettighederne, hvilket kun kan afgøres af DGU’s
A&O udvalg.
Appelmulighed: DIF's Appeludvalg.
Ankemulighed: ingen.

5. Klubbens ordens- og adfærdsregler:
Forseelse:
overtrædelse af klubbens ordens- og adfærdsregler.
Behandles af: bestyrelsen.
Sanktion:
straffes som anført i klubbens vedtægter eller ordens- og adfærdsregler,
normalt med påtale/advarsel eller karantæne. DGU-medlemskort kan
inddrages i karantæneperioden.
Appelmulighed: DGU’s A&O.
Ankemulighed: DIF's Appeludvalg.
6. Etiketteregler og klubbens ordens- og adfærdsregler:
Forseelse:
dårlig opførsel eller nægtelse at følge andre af golfens regelsæt.
Behandles af: bestyrelsen.
Sanktion:
påtale eller advarsel, og i meget grove tilfælde med karantæne/fortabelse af
DGU-medlemskort i en periode.
Appelmulighed: DGU’s A&O.
Ankemulighed: DIF's Appeludvalg.
7. Andet brud på dansk lov med klubben som offer:
Forseelse:
drengestreger, hærværk, tyveri, indbrud, og lignende.
Behandles af: bestyrelsen.
Sanktion:
påtale/advarsel og i alvorlige tilfælde karantæne/fortabelse af DGUmedlemskort i en periode. Eventuel politianmeldelse.
Appelmulighed: DGU’s A&O.
Ankemulighed: DIF's Appeludvalg.
8. Klubbens øvrige bestemmelser:
Forseelser:
særligt graverende brud på klubbens øvrige bestemmelser, der er
nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenes opretholdelse.
Behandles af: bestyrelsen.
Sanktion:
kan ud over ovenstående straffes med eksklusion i.h.t. klubbens vedtægter
herfor.
Appelmulighed: det ekskluderede medlem kan prøve afgørelsen ved klubbens
generalforsamling.
Ankemulighed: klage kan indsendes til DGU’s A&O med efterfølgende ankemulighed til DIF's
Appeludvalg.
9. Behandling af indberetninger:
Som udgangspunkt skal alle indberetninger ske skriftligt. Den/de indberettede skal tilskrives
for en skriftlig redegørelse af hændelsesforløbet forinden afgørelse træffes.

Vedtaget af bestyrelsen den 19. januar 2009.

