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SBGFs avgifter, böter, arvoden och bidrag 2021  

Avgifter

Tävlingsavgifter (sanktionsavgift) – nationella tävlingar

Sanktionsavgifter ska betalas för alla mästerskapstävlingar, internationella tävlingar och nationella tävlingar. 

Sanktionsavgift betalas också för alla tävlingar som inte ingår i ovanstående kategorier men där arrangören önskar få resultatet redovisat i HCP-Online 

Avgiften baserar sig på deltagarantal och faktureras av förbundskansliet efter genomförd tävling. 

Avgift för utomhusspel:  35 kr per deltagare dock max 3500 kr per tävling. 

Avgift för inomhusspel: 20 kr per deltagare dock max 1250 kr per tävling och max 3000 

per hall och säsong.
Administrativ avgift (förutom ordninarie avgifter) för sen anmälan av nationell tävling 

utomhus (förutsatt att den blir godkänd av TORK) 500 kr
Administrativ avgift (förutom ordninarie avgifter) för sen anmälan av nationell tävling 

inomhus (förutsatt att den blir godkänd av TORK) 250 kr

För tävling som klassas som internationell tillkommer dessutom en avgift till WMF på  € 35. Avgiften faktureras av SBGF enligt vid varje tillfälle gällande växelkurs. 

Tävlingsavgifter (sanktionsavgift) – SM-tävlingar

Anmälningsavgiften inkluderar tränings- (för de officiella träningsdagarna)  och startavgift 

SM Individuellt 950 kr

SM Individuellt (för spelare i elitserien) 650 kr

SM 3-manna (per lag) 450 kr

Svenska Cupen (per lag) 3 500 kr

SM Mixed (per lag) 1 000 kr

Inomhus-SM 600 kr

SAGM 950 kr

Ungdoms-SM (spel på en anläggning) 300 kr

Ungdoms-SM (spel på två anläggningar) 500 kr



SM för Oldtimers 950 kr

SM – 5-manna Oldtimers (per lag) 2 500 kr

SM – 3-manna Oldtimers (per lag) 450 kr

Seriespelsavgifter 

Elitserien 16 000 kr

Division 1 13 000 kr

Division 2 10 000 kr

Division 3 6 000 kr

Distriktsserier utomhus (per serie) 2 000 kr

Distriktsserier inomhus (per serie) 1 000 kr

Träningsavgifter per lag/dag 900 kr

WO - avgift omgång 1 - 2 3 500 kr

WO – avgift i sista omgången 6 000 kr

Administrativ avgift (förutom ordninarie avgifter) för sen anmälan av lag till svenska 

serien utomhus (förutsatt att det blir godkänd av TORK). Obs, kan enbart bli aktuellt i 

respektive lägsta serie. 1 000 kr

Besiktningsavgifter 

Nybesiktning (nybyggd anläggning) 8 500 kr

Återbesiktning 4 000 kr

SM-besiktning* 4 000 kr

Besiktning (renoverad anläggning) 5 000 kr

Om banan är privatägd tillkomer en  extra avgift på samtliga besiktningsavgifter ovan 3 500 kr

* gäller SM utomhus och Oldtimers SM

Övriga avgifter

Medlemsavgift för föreningar 3 000 kr Avgiften bestäms av årsmötet (kan ändras inför 2022 enligt beslut 2021)

Tävlingslicens 200 kr Avgiften bestäms av årsmötet (kan ändras inför 2022 enligt beslut 2021)

Tävlingslicens för ungdomar (-15 år) 0 kr Tidningen är obligatorisk för licensierad medlem

Prenumerationsavgift Bangolf (medlem) 175 kr Avgiften bestäms av årsmötet (kan ändras inför 2022 enligt beslut 2021)

Prenumerationsavgift Bangolf (övriga) 225 kr Avgiften bestäms av årsmötet (kan ändras inför 2022 enligt beslut 2021)

Administrationsavgift vid övergång till ny klubb 300 kr



Administrationsavgift vid övergång till ny klubb (ungdomar) 0 kr

Dispensansökan vid övergång till ny klubb utanför  ordinarie övergångsperiod 300 kr
Avgift för protest inlämnad till SBGF angående beslut gällande regler och 

tävlingsbestämmelser. Protesten behandlas inte innan avgiften är erlagd. 300 kr
Administrativ avgift för hantering av hryd bana att spela sanktionerade tävlingar på i 

enlighet med reglerna för HCP-online. Betalas mot faktura av hyrande klubb. 1 000 kr  /år och anläggning

För övergång från utländsk  till svensk klubb tillkommer  en avgift till WMF på  € 25. Avgiften faktureras av SBGF enligt vid varje tillfälle gällande växelkurs till den svenska klubben.

Böter

Bötesbelopp 

Resultatlista som inte registreras i  HCP Online inom fem dagar 1 500 kr

Resultalista ej i BA publicerad online senast dagen efter speldagen 1 500 kr

Arrangemang av otillåten icke sanktionerad tävling 3 500 kr

Arrangemang av sanktionerad tävling utan behörig tävlingsledare på plats 3 500 kr

Arvoden

Domaravoden 

Tjänstgöring 0 – 5 tim 450 kr

Tjänstgöring över 5 tim 600 kr

Mästerskap med SM-status inklusive Elitserien per dag 1 000 kr

Milersättning bil 18,50 kr/mil

Ersättning resa och logi utgår med faktiska kostnader Dock max. per natt 750 kr

Ersättning/natt logi i privat regi eller om kvitto inte kan presenteras 100 kr

Traktamenten enligt statlig norm/heldag 220 kr

 

Besiktningsarvoden

Nybesiktning 900 kr

Återbesiktning 750 kr

SM-besiktning 750 kr



Nyrenoverad anläggning 900 kr

Traktamenten samt resor, se domare.  

Föreläsararvoden

Föreläsararvode per dag 1 400 kr

Ersättning efterarbete > 6 h 250 kr/h

Traktamenten samt resor, se domare.  

Arvode för förbundsrepresentant:

Arvode för förbundsrepresentant/per tävling 0 kr

Traktamenten samt resor, se domare.  

Arvode styrelse och kommitteer 

Ordförande 7 000 kr Avgiften bestäms av årsmötet (kan ändras inför 2022 enligt beslut 2021)  *

Styrelseledamot 5 000 kr Avgiften bestäms av årsmötet (kan ändras inför 2022 enligt beslut 2021)  **

Medlem i VU 4 000 kr Avgiften bestäms av årsmötet (kan ändras inför 2022 enligt beslut 2021)  ***

Medlem av disciplinnämden (arvode per fullföljt ärende) 300 kr

Förtroendevald revisor 2 500 kr Avgiften bestäms av årsmötet (kan ändras inför 2022 enligt beslut 2021)

Den auktoriserade revisorn arvoderas enligt gängse byråtaxa.

Kommitteledamot 3 000 kr  ****

* Halva arvodet kan betalas ut efter den 1 Maj varje år. Halva arvodet betalas ut efter 20 Nov varje år och avräknas med 500 kr per missat fysiskt styrelsemöte och 300 kr per styrelsemöte på telefon. Max halva arvodet kan dras av.

** Halva arvodet kan betalas ut efter den 1 Maj varje år. Halva arvodet betalas ut efter 20 Nov varje år och avräknas med 400 kr per missat fysiskt styrelsemöte och 200 kr per styrelsemöte på telefon. Max halva arvodet kan dras av.

*** Halva arvodet kan betalas ut efter den 1 Maj varje år. Halva arvodet betalas ut efter 20 Nov varje år och avräknas med 300 kr per missat VU-möte . Max halva arvodet kan dras av.

**** Halva arvodet kan betalas ut efter den 1 Maj varje år. Halva arvodet betalas ut efter 20 Nov varje år och avräknas med 1000 kr avdrag för missad planeringskonf och 300 kr per missat kommittemöte. Max halva arvodet kan dras av.

Notera att giltigt förfall såsom schemalagt arbete inte leder till avdrag på arvodet. 

Avdrag på arvode vid för sen leverans av ekonomisk redovisning till kansliet

Om fullständing ekonomisk redovisning och skriftliga rapporter i förekommande fall 

inte inkommit till kansliet senast 30 dagar efter avslutat uppdrag (gäller domare, 

föreläsare, besiktningmän, styrelseledamot, kommitteledamot och landslagsledare) 

skall ett avdrag göras på ---> 20 % av arvodet
Kansliet avgör vad som menas med fullständig redovisning i 

enlighet med gällande bokföringsregler



Om fullständing ekonomisk redovisning och skriftliga rapporter i förekommande fall 

inte inkommit till kansliet senast 60 dagar efter avslutat uppdrag (gäller domare, 

föreläsare, besiktningmän, styrelseledamot, kommitteledamot och landslagsledare) 

skall ett avdrag göras på --->

10 % av utlägg samt 40 % av 

arvodet

Bidrag

Bidrag till deltagande lag i Europacupen

 

Bidrag till herrlag (7 spelare) 17 500 kr

Bidrag för damlag (4 spelare) 12 500 kr

Kansliet avgör vad som menas med fullständig redovisning i 

enlighet med gällande bokföringsregler


