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Ganske ofte får BGK Ordens-, Regel og Handicapudvalg (ORH) henvendelser om, hvordan udvalget 
egentlig behandler indberetninger, regelovertrædelser m.v. 

Indberetningerne kan for eksempel handle om: 

 Overtrædelse af golfregler 

 Tilsidesættelse af etiketteregler 

 Overtrædelse af klubbens ordensregler 

Dårlig opførsel på banen.  

1. Generelt 
Konflikter mellem klub og medlem kan ofte løses ved frivillig forhandling mellem parterne eller ved 
BGK ORH (eller i ganske særlige tilfælde BGK Bestyrelse) afgørelse. 

Ikke alle sager er dog egnet til frivillig forhandling. BGK ORH har derfor en pligt til at følge de 
almindelige regler om god sagsbehandlingsskik, når en afgørelse skal træffes. 

BGK vedtægter fastslår, hvem der har kompetence til at træffe afgørelser. Som oftest er det ORH 
(alternativt BGK Bestyrelse) der træffer afgørelser i klage- og indberetningssager. BGK ORH vil 
kunne foretage indstillinger til BGK BE med henblik på appelinstans når dette er relevant. 

Under alle omstændigheder kræver en sag, at der sker hurtig handling. Det gælder derfor om straks at 
få en redegørelse fra klageren og andre implicerede personer og omgående orientere indklagede, der 
gives mulighed for at kunne udtale/forsvare sig. Herved kan en dialog begynde. 

2. Frivillig forhandling 
Nogle kontroverser mellem klub og medlem, eller medlemmer imellem, kan løses ved at parterne 
mødes og drøfter forløbet. Det øger chancen for en gensidig forståelse og en mindelig løsning af 
konflikten. Samtale fremmer forståelsen for sagen, og netop samtalen er det essentielle i enhver 
konfliktløsning. En frivillig forhandling mellem parterne kan også ske ved mediation. Her bistår en 
neutral mediator – eks. vis BGK ORH – parterne. Mediators opgave er alene at lede forhandlingen og 
inspirere. Parterne skal selv finde en løsning på konflikten. 

3. Dokumentation af forløbet 
Hele formålet med frivillige forhandlinger er at bringe parterne sammen og få løst konflikten, inden 
den eskalerer. Skriftlighed er ikke en ubetinget nødvendighed, men er set fra BGK ORH en god ide, 
hvis forhandlingerne på et senere tidspunkt bryder sammen. Derfor tages der referat af alle mø¬der 
der vedrører en given sag. 

4. Disciplinærsager 
Resulterer en frivillig forhandling ikke i en mindelig løsning af konflikten, eller er konflikten ikke 
egnet til forhandling, vil BGK ORH have forskellige muligheder for at kunne sanktionere, alt efter art 
og omfang af konflikten. ORH kan give advarsler, karantæne, suspension eller eksklusion af 
medlemmer. 

5. Påtale og Advarsel 
Ved en førstegangsovertrædelse er sanktionsmuligheden indledningsvis en påtale, der i 
gentagelsestilfælde kan efterfølges af en advarsel, med mindre der er tale om en meget grov 
overtrædelse. En påtale er den mildeste form for sanktion og kan være skriftlig. Advarslen skal være 
skriftlig, idet en mundtlig advarsel ikke kan bruges ved evt. senere gentagelser. Manglende 
skriftlighed kan derfor få betydning ved en senere appelsag, og DIF’s Appeludvalg har i visse tilfælde 
tilsidesat karantæner under henvisning til manglende skriftlig advarsel. 
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6. Karantæne 
Karantæne er den næste sanktion. Der kan være tale om karantæne fra alle eller enkelte af klubbens 
turneringer eller et generelt forbud mod benyttelse af klubbens faciliteter. Karantæne idømmes for en 
bestemt tidsperiode og anvendes kun, såfremt der forud herfor har været givet skriftlig advarsel, med 
mindre der er tale om en grov tilsidesættelse af reglerne for almindelig god opførsel. 

7. Suspension 
Ved suspension fratages spillerens handicap, således spilleren er udelukket fra alt golfspil, hvor 
handicap er en forudsætning. En afgørelse om suspension vil altid indeholde 

 Længden af suspension 

 Konsekvensen af suspension og 

 Muligheden for at generhverve handicap. 

8. Eksklusion og inddragelse af DGU kort 
Den ultimative sanktion er eksklusion. Denne sanktion anvendes, hvis der forud herfor har været 
meddelt skriftlig advarsel og karantæne, medmindre der er tale om en grov tilsidesættelse af 
medlemmets pligter og opførsel. 

9. Krav til sagsbehandlingen 
Hvis kontroverser ikke løses mindeligt via forhandling, eller sagens art og omfang er så graverende, at 
BGK ORH under alle omstændigheder skal træffe en afgørelse, skal BGK ORH give medlemmet 
skriftlig besked, herom før afgørelsen træffes. 

Medlemmet skal have mulighed for at gøre sig bekendt med sagen. Meddelelsen vil derfor indeholde 
en kort sagsfremstilling med henvisning til den bestemmelse, der anses for overtrådt. Endvidere vil 
meddelelsen give medlemmet en frist for at udtale sig i sagen inden en afgørelse træffes. Fristen kan 
være fra 8 til 14 dage. I henvendelsen præciseres det, at afgørelsen vil blive truffet på foreliggende 
grundlag, hvis ikke der modtages nogen indsigelse inden for den anførte frist. 

Det er vigtigt, at medlemmet får mulighed for at udtale sig i sagen. I modsat fald træffes afgørelsen på 
ensidigt grundlag, hvilket tilsidesætter fundamentet i retssikkerheden. Manglende høring af parterne 
kan få konsekvenser ved en senere anke- eller appelsag. Selve afgørelsen vil altid indeholde en anke- 
hhv. appelvejledning. Det vil sige fristen for at påklage afgørelsen med anvisning af, hvortil en anke 
eller appel skal sendes. 

10. Sanktioner 
Gæstespillere, der ikke har betalt greenfee, bortvises fra banen, ligesom forholdet indberettes til den 
pågældende spillers hjemmeklub. 

En spiller, der ikke kan legitimere sin ret til at spille på banen, bortvises omgående. Medlemmer, der 
nægter at fremvise medlemskort eller at opgive navn eller medlemsnummer til en banekontrollør, 
bortvises også straks fra banen og kan i særlige gentagelsestilfælde ekskluderes. 

Overtrædelse af regelsæt behandles efter skriftlig indberetning og sanktioneres i henhold til 
nedenstående skema: 
 

Regelsæt 
Eksempler på 
forseelser 

Behandles af 
Sanktions- 
muligheder 

Appel Anke 

Golf- og 
etiketteregler 

Overtrædelse af 
golfreglerne 

Turneringsledelse /
Matchkomite / 
Dommer 

2 straffeslag 
Tab af hul 
Diskvalifikation 

Ingen Ingen 
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