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Statuter för GGF-kort, beslutat vid Årsmötet 2020  
 
Som anställd inom golfrörelsen kan man ej erhålla GGF-kortet. 
 
GGF-kortet utdelas i princip endast till ideell som är medlem i någon av distriktets klubbar 
(styrelsen kan under särskilda skäl efter styrelsebeslut utfärda dispens) och i viss mån för 
idrottsliga prestationer enligt följande: 
 

• Ideellt arbetande, förtroendevalda styrelser och kommittéordförande som har en ledande 
befattning inom golfsporten på respektive klubb. 

• GGFs styrelse, revisorer, slopegruppen, Göteborgs Golfarens redaktion och vissa personer 
som arbetar ideellt inom distriktet, efter beslut av GGFs styrelse. 

• Idrottsliga prestationer så som segrarna i DM, MM, JT, OM, samt Elit-Obsgrupper enligt de 
regler som beslutas av GGFs styrelse.  
Här bör GGF hålla en restriktiv hållning för att hålla nere antal kort.  
Elever på Katrinelunds Golfgymnasium kan efter styrelsebeslut tilldelas kort under 
förutsättning att de är medlemmar i någon av distriktets klubbar.  

• GGFs utnämnda distriktsdomare som utför de uppdrag som åläggs dem. 
• Ledare som efter mångårigt förtjänstfullt arbete tilldelats GGFs utmärkelser eller 

förtjänstmärke erhåller ett GGF-kort där det framgår vilket det avser (Guld- eller 
Silvermärke). Dessa innehavare bör behandlas generöst av klubbarna utifrån tidigare beslut 
likt SGFs statuter för förtjänstmärke.  
 
Grundregler (minimum) för GGF-kortet: 
 

• Att grundprincipen är att GGF-korten kan nyttjas som ett introduktionskort en gång per 
klubb/anläggning och säsong under tiden första maj till sista april för att utbyta erfarenhet. 

• Att GGF-korten ej skall gälla vid klubb- distrikts- och rikstävlingar, ej heller vid företagsgolf. 
• Att nyttjandet skall föregås av förfrågan och bokning minst en dag före spel. 
• Att antalet spelare med GGF-kort ej begränsas i bollen. 
• Att antalet spel med GGF-kortet inte begränsas per dag. 
• Att GGF-kortet skall gälla för spel alla dagar i veckan under hela dagen. 
• Att samma statuter skall gälla på alla klubbar som är med i överenskommelsen. 
• Att samma statuter avses gälla för SGA, GAF och PGA-kort om de är aktiva inom respektive 

organisation (ej passiva). 
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Kort till klubbarna fördelas utifrån i förslaget angivna att-satser.  
Vid dubbla befattningar nyttjas i första hand klubbens kvot.  
Missbruk av korten kommer som tidigare att beivras.  
 
Utifrån ovanstående föreslås antal kort enligt nedan:  
 
att M1 klubbar med 18 slopade hål eller mer erhåller 18 kort 
att M1 klubbar med 9-17 slopade hål erhåller  18 kort 
att M2 klubbar med tillgång till 18 slopade hål eller mer erhåller 6 kort 
att M2 klubbar med tillgång till 9-17 slopade hål erhåller  6 kort 
att A1 och A2 anslutningar inte berättigar till några kort 0 kort 
 
Att associerade klubbar med egen bana, efter styrelsebeslut i GGF kan tilldelas kort 
utifrån ovanstående fördelning under förutsättning att de ställer sin anläggning till 
förfogande på samma sätt som övriga klubbar. 
 
Att eventuella andra framtida/nya anslutningsformer till Svenska Golfförbundet inte 
berättigar till några kort utifrån nuvarande beslut. GGF styrelsen kan, efter förankring hos 
klubbarna vid någon av ordförandekonferenserna besluta i frågan.  
 
Att anläggningar med flera klubbar anslutna via nyttjanderättsavtal till golfanläggning får 
dela på de antal kort som de berättigas till utifrån ovanstående modell.  
 
M2 klubbar som projekterar egen bana med avtal om spel för sina medlemmar på annan 
anläggning under projekteringen berörs inte av denna punkt. 
 
Att GGFs styrelse har tolkningsföreträde vid oklarheter. 
 
Att vid missbruk överlämnas ärendet till GGFs styrelse som kan delegera detsamma till 
sitt AU eller till GGFs juridiska kommitté.  
 
Att GGF om inte GIT stödjer nyttjandet försöker finna annan lämplig lösning, till exempel 
så som utskick av listor till varje klubb. 
 
 
 
Styrelsen Göteborgs Golfförbund 
 
Enligt årsmötesbeslut 2010 
(Reviderad giltighetstid från tidigare april-mars till maj-april). 
 
Enligt Årsmötesbeslut 2020 
(Reviderat antal besök från två till ett per klubb/anläggning) 


