MANDAT OG BESTEMMELSER FOR
OSLO GOLFKLUBBS DISIPLINÆRUTVALG
(Vedtatt av styret 18. mai 2021)

1. Oslo Golfklubbs disiplinærutvalg (heretter Disiplinærutvalget eller utvalget) oppnevnes av
klubbens styre og skal bestå av tre medlemmer og to varamedlemmer, hver av dem
oppnevnt for inntil to år. Utvalget utpeker selv sin leder blant de tre medlemmene.
2. Disiplinærutvalgets mandat er å ivareta for klubben de oppgaver som er beskrevet i NIFs
lov § 11-1. Dette innebærer i praksis å behandle klager over brudd på idrettens lover og
bestemmelser, usportslig opptreden m.v., herunder opptreden i strid med klubbens ordensog sikkerhetsregler, innarbeidet etikette og alminnelig god oppførsel i samsvar med
klubbens regler og verdigrunnlag. Det skal være en målsetning for utvalget å bidra til å
forebygge, dempe og løse konflikter i klubben.
3. Disse bestemmelser gjelder overfor klubbens medlemmer og andre som spiller på
klubbens bane, i konkurranser eller daglig spill, eller benytter seg av klubbens anlegg for
øvrig, tar del i klubbens trening eller annet arrangement eller som ellers opptrer på vegne av
klubben eller i egenskap av medlem av klubben.
4. Bestemmelsene skal ikke anvendes på handlinger og hendelser som oppstår i forbindelse
med såkalte «forbundsturneringer». Der gjelder NGFs Spill og bestemmelser kap. 3 - 5 og
Reglement for NGFs Disiplinær- og sanksjonsutvalg. Utvalget kan imidlertid i sine saker se
hen til NGFs bestemmelser med hensyn til hva som kan anses som usportslig opptreden og
forventet standard for spilleroppførsel, så lang som sammenligningen anses rimelig.
5. Ved usportslig opptreden og annet brudd på idrettens regelverk i forbindelse med
klubbens turneringer, kan turneringskomitéen – når forseelsen ikke anses uttømmende
sanksjonert av komitéen som ledd i turneringens avvikling – rapportere hendelsen til
Disiplinærutvalget for vurdering av en disiplinærforføyning.
6. Alminnelige disiplinærforføyninger (fra klubb eller særforbund) og sanksjoner etter NGFs
regelverk regnes ikke som straff etter NIFs lov. Dersom saken er av slik karakter og
alvorlighetsgrad at utvalget mener den bør pådømmes etter sanksjons- og
straffebestemmelsene i NIFs lov, kan utvalget innstille overfor klubbens styre på at saken bør
påtales overfor NIFs domsutvalg.
7. Klage til Disiplinærutvalget kan inngis av klubbens medlemmer, komitéer/utvalg og andre
som er berørt eller har en saklig interesse i den opptreden som påklages. Klagen innleveres
eller sendes (gjerne med e-post) til klubbens sekretariat i form av en skriftlig rapport på
fastsatt formular som fås ved henvendelse til sekretariatet. Klagen bør inngis innen én uke
etter hendelsen og eventuelle vitner bør oppgis i rapporten.
8. Med mindre klagen avvises som ikke tilstrekkelig begrunnet, skal Disiplinærutvalget gi
saken en forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld
og den aktuelle reaksjonens strenghet. Den innklagede skal gis anledning til å fremsette sin
versjon av saken, fortrinnsvis skriftlig. Utvalget kan innkalle til muntlig gjennomgåelse.

9. Disiplinærutvalget kan overfor den innklagede benytte følgende disiplinærforføyninger,
alternativt eller i kombinasjon:
a) irettesettelse,
b) bortvisning,
c) utelukkelse i inntil én måned,
d) bot på inntil kr 5.000.
10. Irettesettelse kan regnes som en skriftlig advarsel, med varsel om at gjentagelse vil tas
mer alvorlig. Utvalget kan også velge å begrense seg til en uformell advarsel. Bortvisning
(kortsiktig, ofte «der og da» tilfeller) og utelukkelse kan gå på deltagelse i klubbens (i
spesielle tilfeller også andres) turneringer, fellestreninger, spill på banen eller angitte
treningsområder og (om spesielt relevant) adgang til hele eller deler av klubbhuset.
Tidspunktet for utelukkelsen fastsettes i avgjørelsen. Bot benyttes bare unntaksvis for
golfspillere og tar sikte på overtredelser der økonomi er relevant.
11. Etter begjæring kan en sak tas opp til fornyet behandling av utvalget dersom nye bevis
eller anførte misforståelser gjør det sannsynlig at dette kunne ført til et annet resultat.
12.Den innklagede som får en disiplinærforføyning rettet mot seg, kan anke avgjørelsen til
klubbens styre. Skriftlig erklæring om anke stilet til Disiplinærutvalget må i så fall innleveres
eller sendes til klubbens sekretariat innen 10 dager etter at avgjørelsen er mottatt av
innklagede. Utvalget videresender anken til styret med sine kommentarer, hvoretter styret
avgjør saken etter den saksbehandling som styret finner nødvendig.

