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Befattningsbeskrivning – Klubbdomare  

För att bli Klubbdomare krävs att man genomgått TLR1 och TLR2 kurserna i GGFs regi.   

Domaruppdrag och övriga åtaganden skall sedan utföras på hemmaklubben. 

För att framgent fungera som Klubbdomare behöver man genomgå den regeluppdateringskurs som 

GGF arrangerar vid varje regelrevisions tillfälle, dvs vart 4.e år. Nästa sådan kurs hålls 2016.  

En Klubbdomare som vill gå vidare som Distriktsdomare kan delta i Riksprovet för Distriktsdomare. 

TLR2 kursen bör i detta fall ha genförts under de två senaste åren 

Klubbdomarens huvuduppgift är att på sin hemmaklubb verka för att golfspelet bedrivs enligt reglerna. 

Enligt Regler för Golfspel är: "En domare är en person som utsetts av tävlingsledningen att följa spelet 

för att fastställa faktiska förhållanden samt tillämpa reglerna ”. Han skall agera vid varje brott mot 

reglerna som han ser eller som rapporteras till honom. Vid tveksamheter bör klubbdomaren rådgöra 

med distriktsdomare eller med GGF Regelkommitté  

Klubbdomaren kan bli utsedd att ingå i Tävlingsledningen och i beslut som berör en tävlings 

genomförande, avbrott och återupptagande av spelet, avkortning eller annullering av rond, huruvida 

ronden är handicapgrundande, diskvalifikation, speltempo etc.  

Klubbdomaren bör aktivt verka för att det arrangeras regelutbildning på hemmaklubben. Dessutom bör 
domaren se till att den teoretiska utbildningen av nybörjare sköts på ett korrekt sätt. 

I arbetsuppgifterna ingår dessutom och i samråd med tävlingsledning 

 att ha god kännedom om de markeringar som gäller på hemmabanan samt se till att det finns 

Tillfälliga Lokala Regler och markeringar som är relevanta för banans kondition den aktuella 

tävlingsdagen  

 att kontrollera att spelarna blir informerade om de speciella förhållanden som gäller under en 

tävling och hur detta kommer att ske samt att det finns ett fungerande speltidsschema  

 

 att före start bland annat kontrollera att starter har fått tillräckliga instruktioner om sin 

funktion samt att överenskomna markeringar utförts 

 

 att scorekortsmottagning sker på ett sätt som skapar tillfredsställande möjligheter för spelarna 

att i lugn och ro kontrollera sin score, signera och få kortet kontrasignerat. Mottagaren av 

scorekorten skall också göras medveten om sin funktion som representant för TL och om vilka 

tillfällen domare eller TL skall tillkallas  

 

 att efter överenskommelse med tävlingsledningen vara tillgänglig för att svara på regelfrågor 

till dess tävlingen är avslutad och prisutdelningen är genomförd 

 


