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Appendix til  
 

Forretningsorden for Ordensudvalget 
 

VEJEDNING FOR BEHANDLING AF INDBERETNINGER 
Sanktion og appelmuligheder 

 
”Myndighederne” er - ud over golfklubbens bestyrels e og generalforsamling: 

• Klubbens Ordensudvalg 
• Klubbens Regel - Dommer - og Handicapudvalg 
• 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 og  
• Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg (DIF) 

 
 
Sanktioner samt appel- og ankemuligheder ved overtr ædelse af: 
 
1. Golf- og etikettereglerne  
Forseelse:   Overtrædelse af golfreglerne i forbindelse med en klubturnering. 
Behandles af:  I første instans af turneringskomiteen, som kan rådføre sig ved klubbens Ordens - 

Regel- & Dommerudvalg. 
Sanktion:   Jf. gældende R&A golfregler 
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. Udeblivelse fra en tilmeldt turnering / match 
Forseelse:   Udeblivelse, uden acceptabel grund, fra en klubturnering uden afbud. 
Behandles af:  Turneringskomiteen. 
Sanktion:   Karantæne i de to efterfølgende turneringer, som den pågældende er spilleberettiget 

til. 
Appelmulighed:  Klubbens Ordensudvalg 
Ankemulighed:   Ingen. 
 
 
 
3. Overtrædelse af Klubbens eller DGU’s turneringsp ropositioner  
Forseelse:   Overtrædelse af klubbens eller DGU’s turneringspropositioner. 
Behandles af:  I første instans turneringskomiteen, som kan rådføre sig ved klubbens Regel- & 
      Dommerudvalg. 
Sanktion:   Jvf gældende R&A golfregler  
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. 
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4. Handicapreglerne  
Forseelse:   Overtrædelse af EGA`s handicapregler. 
Behandles af:  Handicapudvalget, som ved suspension indstiller iværksættelse til Ordensudvalget 

efterfølgende 
      klubbens bestyrelse 
Sanktion:   Påtale og/eller advarsel, som kan følges op af en suspension af handicappet / 

spilleretten for en periode.  
Appelmulighed:  DGU’s Handicapkomite.  
Ankemulighed:   En suspension på mindst 6 måneder kan af spilleren derefter ankes til DGU’s A&O. 
 
5. Klubbens ordens- og etiketteregler  
Forseelse:   Dårlig opførsel, overtrædelse af klubbens ordensregler og/eller nægtelse af at følge 

andre af klubbens eller golfens regelsæt. 
Behandles af:  Ordensudvalget, der anbefaler eventuel sanktion til klubbens bestyrelse, som træffer 

den endelige beslutning og viderebringer afgørelsen til indklagede 
Sanktion:   Straffes normalt med påtale - advarsel eller karantæne. I grove tilfælde kan DGU-

medlemskort (den generelle spilleret) inddrages i karantæneperioden.  
Appelmulighed:  DGU’s A&O. 
Ankemulighed:   DIF’s Appeludvalg. 
 
6. Amatørreglerne  
Forseelse:   Overtrædelse af amatørreglerne. 
Behandles af:  Ordensudvalget  
Sanktion:   Eventuel fortabelse af Amatørrettighederne, hvilket kun kan afgøres af DGU’s A&O 

udvalg. 
Appelmulighed:  DIF’s Appeludvalg. 
Ankemulighed:  Ingen. 
 
7. Andre brud på dansk lov med klubben som offer 
Forseelse:   Drengestreger, hærværk, tyveri, indbrud, dokumentfalsk, bedrageri og lignende. 
Behandles af:  Ordensudvalget/Bestyrelsen/Den offentlige myndighed. 
Sanktion:   Politianmeldelse, bortvisning/eksklusion fra klubben – ad hoc 
Appelmulighed:  Civilsag 
Ankemulighed:   Civilsag 
 
 
8. Klubbens øvrige bestemmelser 
Forseelser:   Særligt graverende brud på klubbens øvrige bestemmelser, som er nødvendige af 

hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse. 
Behandles af:  Ordensudvalget/Bestyrelsen. 
Sanktion:  Tidsbestemt karantæne, bortvisning og/eller eksklusion  
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. 
 
 


