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Tävlingsregler för Aktieslaget 2022 

 
 
Allmän information 
Aktieslaget Sverigefinal 2022, av spelare en uppskattad golftävling – öppen för alla – oavsett kön och 

ålder arrangeras av Aktiespararna i samarbete med Arninge GK, norr om Stockholm. I Sverigefinalen 

kan man vinna fina priser i linje med Golfförbundets policy. Aktieslaget är en unik golftävling som 

förenar intresset för golf och aktier och har 27-årsjubileum. Vi tror och hoppas att Aktieslagets 

Sverigefinal år 2022 skall bli lika trevligt och uppskattat som tidigare år. 

 

2022 Samarbetspartners 
Huvudsponsor för årets Sverigefinal är Cicero Fonder som bl.a. ansvarar för fonder under varumärket 

Aktiespararna Topp Sverige, Direktavkastning och Småbolagsfonden. Övriga samarbetspartners är 

Arninge GK, Puttom GK, Aktiespararna, Börsdata, Sterners Förlag, Abacus. 

 

Tävlingsbestämmelser 
2022 års Spel- och Tävlingshandbok från Svenska Golfförbundet reglerar ramarna för Aktieslaget. 

Därtill kommer Arninge GK:s lokala regler och tävlingsvillkor, se hemsidan. Det är deltagarens ansvar 

att ta del av och följa dessa regelverk.  
 
Deltagande 
Tävlingen är en singeltävling öppen för alla som, är medlemmar i en etablerad golfklubb och som har 

ett högsta handicap på 54. Målet är att alla skall kunna vara med oavsett handicap. I Sverigefinalen är 

medlemskap i Aktiespararna inte obligatoriskt utan medlemmar har en fördelaktig startavgift.  

 

Anmälan 
Anmälan kan göras på internet via www.golf.se eller direkt till Arninge GK. 

I Aktieslaget accepteras inte anmälan och spel under sekretess. Anmälan skall göras senast 3 dagar 

före tävlingsdatum, om golfklubben inte beslutar om annat datum. Anmälan är bindande. Återbud 

skall vara golfklubben tillhanda före anmälningstidens utgång för att slippa efterdebitering från 

klubben.  

 

Anmälningsavgift 
För Sverigefinalen gäller en startavgift på 200 kr för medlemmar i Aktiespararna, 250 för övriga. Till 

detta kommer en tävlingsgreenfee på 350 kr. Betalning sker i samband med anmälan i receptionen på 

Arninge GK. 

 

Efteranmälan 
Arninge GK beslutar om eventuella efteranmälningar skall accepteras. Om tävlingen 

är fulltecknad skall golfklubben upprätta en reservlista där inplanering i inte fyllda bollar skall 

ske i turordning. 

 
Återbud 
Återbud efter anmälningstidens utgång skall alltid meddelas golfklubbens tävlingsledare. Om så 

inte sker är arrangerande golfklubb skyldig att rapportera detta till respektive hemmaklubb, vilket 
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kan medföra avstängning för spelaren. Anmäld spelare som uteblir på tävlingsdagen utan att ha 

meddelat återbud ska betala startavgift om inte detta redan är gjort.  

 
 
Spelförutsättningar 
Tävlingen spelas i tre klasser med fullt handicap och erhållna slag enligt gällande golfklubbs 

slopetabell. 

 

Klass A: 

hcp högst 16,9, slaggolf, singel 18 hål med fullt handicap. (Bruttoscore – erhållna slag = 

nettoscore) 

Klass B: 

hcp 17,0 - 26,9, slaggolf, singel 18 hål med fullt handicap (Bruttoscore – erhållna slag = 

nettoscore) 

Klass C: 

hcp 27,0 -5 4, slaggolf, singel 18 hål med fullt handicap (Bruttoscore – erhållna slag = nettoscore) 

(Högsta antal slag som räknas är: 8 på par 3-hålen, 9 på par 4-hålen och 10 på par 5-hålen) 

 

Medlemskap i Aktiespararna är inget krav för spel i Sverigefinalen. 

 

Spelarens handicap på tävlingsdagen gäller för spelarens klassindelning.  

 

Herrar spelar från gul tee (motsvarande), damer från röd tee (motsvarande), veteraner, (H75) får välja 

gul, eller röd tee (motsvarande). Damer (70) får välja röd (motsvarande) eller orange tee, där sådan 

finns. 

 
Rätt handicap i tävlingen 
Aktieslaget följer som tidigare rekommendationen angående genomförda handicapronder vilket 

innebär att fyra handicapronder under den senaste 12 månadersperioden måste finnas registrerade 

i GIT för att man ska få delta i Sverigefinal och tillhörande prisutdelning. Det är i första hand 

spelarens ansvar att följa denna bestämmelse.  

 
Direktkvalificering till Sverigefinal 
Direktkvalificerad till Sverigefinalen är förra årets finalvinnare i A-klass, B-klass respektive C-klass. 

Övningsspel samma dag kan tillåtas i samband med Sverigefinalen.  

 
Vinnare i Sverigefinalen 
Segrarna i de tre klasserna i Sverigefinalen erhåller inteckning i vandringspriset Guldklubban som är 

ständigt vandrande. Dessutom erhålls en mindre golfklubba och vinnarna får dessutom priser. 

Prisutdelning sker direkt efter dagens golfspel från ett prisbord som följer Golfförbundets riktlinjer. 

Aktieslaget tillämpar Golfförbundets rekommendation att var sjunde deltagare bör få pris.                           

Målet är att ha en gemensam prisutdelning för alla tre klasser samtidigt. 

 

Spelinformation - viktigt 
Startlista, tider och information finns i GIT:en fr.o.m. 24 mars 2022 eller i Tävlingskalendern på 

www.arningegk.se. Det blir löpande start från kl.08.30. 

 

Deltagare ska i samband med anmälan kunna uppvisa medlemskap i en av Svenska Golfförbundet 

erkänd golfklubb. Avsaknad av giltigt medlemskap eller intyg från hemmaklubb kan medföra 

diskvalifikation alternativt spel utom tävlan. 

 

Ta del av Lokala regler och Tävlingsvillkor för Arninge GK, se hemsidan. Det är inte tillåtit att 

övningsspela på finalbanan samma dag som tävlingen äger rum. Arninge GK:s regler för 

avståndsmätare gäller. Spelare som har för avsikt att använda avståndsmätare kontrollerar med 

golfklubben att avståndsmätaren är godkänd. 

http://www.arningegk.se/
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Spelare med lägst handicap i bollen är ansvarig för golfvett och speltempo. Bristande golfvett och 

långsamt spel ska anmälas till tävlingsledningen. Brott mot dessa föreskrifter kan medföra plikt eller 

diskvalifikation. Vid sen ankomst till start tillskrivs spelaren 2 slags plikt om spelaren hinner slå ut 

inom 5 minuter från utsatt tid. För senare ankomst än 5 minuter gäller diskvalifikation. 

 

Speltempo. Den fastställda tidsgränsen för ett slag är 40 sekunder, oavsett spelordning och 

oavsett varifrån. Om en ”boll” inte håller sin plats på banan, dvs. är mer än 10 minuter efter 

framförvarande boll eller har ett tomt hål framför sig eller på annat sätt bedöms spela för 

långsamt på någon del av banan skall tävlingsledning eller domare påkallas. Därefter kan varning 

komma att ske vilket spelarna i bollen skall underrättas om. Om tillsagd spelare därefter 

överskrider tidsgränsen eller spelar långsamt skall föreskrifterna i spel- & tävlingshandboken 

tillämpas. 

 

Vid lika resultat går lägst antal erhållna slag före, därefter lägsta resultat sista 9,6,3,1 hålen, 

därefter sker lottning. Om Sverigefinalen måste avkortas p.g.a. dåligt väder eller annan orsak 

är det tävlingsledningen som beslutar hur resultatet ska beräknas.  

 

Protester skall snarast anmälas till tävlingsledningen, som skall fatta slutgiltiga beslut innan 

prisutdelning.      

 

 

Tävlingsledning 
Huvudansvarig tävlingsledare för sverigefinalen är: 

 

Jan Berglund, 0708-37 59 39, tävlingsledare, jan.berglund@jbec.se 

Maud Lindh, 0708-55 66 66, tävlingsledare, maud.lindh@live.se 

Claes-Göran Olsson, 0708-13 91 28, tävlingsledare, maxgoran12@gmail.com 
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