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Motion 2. 

FS yttrande över motion från Rya GK 

 
Avseende införande av ett hickorygolf-ID.  

 

Motionen 
Rya GK argumenterar för att hickorygolf inte kan utövas i Sverige på samma grunder eller 

förutsättningar som för vanlig golf – med en rättvisande handicap. Blandar man spel med vanlig 

golfutrustning och hickory, eller har övergått till hickory med en lågt handicap kommer man inte att 

göra sig gällande i handicaptävlingar inom hickory. Rya GK motionerar därför om att det införs 

ytterligare ett golf-id i GIT, för att möjliggöra för alla spelare som också vill ha en rättvisande hickory-

handicap.   

Resonemang 
Rya GK klargör själva att hickoryklubbor inte är godkänd utrustning enligt dagens golfregler och 

ronder spelade med hickoryklubbor är därför inte handicapronder. Man kan således inte 

handicapregistrera ronder spelade med hickoryklubbor enligt rådande regelverk.  

 

Tilläggas ska också att handicap i golf tillhör en person och inte klubborna hen spelar med (moderna 

eller hickory) eller vilket håll hen spelar ifrån (höger eller vänster). Då en person bara kan ha en 

handicap i golf så betyder det samtidigt att man bara kan ha en handicap i GIT. Att då införa 

ytterligare ett golf-id i GIT per person som motionären föreslår för att hantera ett hickory-handicap är 

inte möjligt. 

Inte ens ytterligare ett golf-id per person i GIT är möjligt, oavsett syfte. Sedan GIT sjösattes 2004 har 

det varit ett väldigt stort fokus på att systemet ska leva upp till samhällets regelverk. PUL var länge 

rättesnöret, som nu är ersatt med GDPR. För GIT bestämdes det därför tidigt att systemet bara ska ha 

unika personer och inga dubbletter, vilket tex underlättar registervård och risk för att fel uppstår.     

För att sammanfatta är det således inte möjligt att göra det motionären föreslår, vare sig i sak när det 

gäller ett hickory-handicap eller att detta skulle administreras i GIT. 

 

SGF är dock positiva till att hickorygolf spelas i tävlingsform, men det bör för rättvisan göras i 

speciella hickorytävlingar där tävlingsledning tilldelar spelarna en spelhandicap för just den tävlingen. 

Att en tävlingsledning tilldelar spelare annan spelhandicap för en speciell tävling är tillåtet enligt 

golfreglerna och det passar utmärkt vid till exempel hickorytävlingar. Då kan självklart spelarens 

exakta handicap i GIT vara vägledande för vilken spelhandicap tävlingsledningen tilldelar spelaren i 

hickorytävlingen.  

 

 



Förslag till beslut 
 
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet besluta 
 
Att avslå motionen. 


