Regler för namngivning av medlemsklubb och associerad
organisation i SGF
Utöver de övergripande regler som framgår av RF:s och SGF:s stadgar har Förbundstyrelsen att
fastställa regler och policy för namngivningen av de föreningar och bolag som är medlemmar
eller anslutna till SGF.
Nedanstående regelverk fastställdes den 28 mars 2012 och gäller fr.o.m. 1 april 2012.
Regelverket har inte någon retroaktiv verkan.

1
1.1

Övergripande regler
RF:s stadgar 8 kap 1 § om Medlemskap i specialidrottsförbund (SF)

Ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i SF om
nedanstående villkor är uppfyllda:
…
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
1.2

SGF:s stadgar 3 kap 3 § Övriga bestämmelser för medlemskap i SGF (M1 och M2)

Utöver vad som följer av 3 kap 1 § och 2 § ska följande förutsättningar vara uppfyllda för att medlemskap (M1
eller M2) ska kunna beviljas:
…
3. Klubbens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening. FS fastställer den
förkortning av föreningens namn som ska användas för föreningen.
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Regler för Golfklubb (M1- eller M2-medlemskap – ideell förening)

2.1

Namn på golfklubb ska inte ha andra syften än att marknadsföra den egna verksamheten.

2.2

Namnet ska innehålla ett ord (t.ex. en ortsangivelse) i kombination med de beteckningar
som anges i punkten 2.3, t.ex. ”Grönköpings Golfklubb”.

2.3

Namnet ska utvisa att golfklubben är en ideell idrottsförening, dvs. ordet "klubb",
"förening", "sällskap" eller liknande ska finnas med i kombination med ordet ”golf”,
"idrott" eller "sport".

2.4

En geografisk anknytning i namnet får inte vara vilseledande.

2.5

Namn på golfklubb får inte innehålla ordet "förbund", "svenska", "läns", "distrikts" eller
liknande eftersom dessa ord betecknar riks- eller regionala organisationer.

2.6

Namnet eller enstaka ord i namnet får vara på engelska, t.ex. ”club” istället för ”klubb”.

2.7

Ett registrerat varumärke eller firma, som ägs av annan än föreningen, får endast
andvändas i kombination med ett ortsnamn som inte är vilseledande samt de beteckningar
som anges i punkten 2.3. Ortsnamnet ska alltid föregå varumärket, tex ”Grönköping
Varumärke Golfklubb”.

2.8

Beteckningar som indikerar en begränsning, t.ex. ”junior”, ”senior”, ”elit” och ”pensionär”
får användas under förutsättning att begränsningen framgår av angivet ändamål i klubbens
stadgar, och inte är vilseledande för den faktiska verksamheten.

2.9

Namn som utgör förkortningar, namn på politiska eller religiösa riktningar eller föreningar,
namn som har anknytning till droger, alkohol eller tobak, namn som i övrigt kan väcka
anstöt eller på annat sätt står i strid med de värderingar som idrottsrörelsen och SGF vill
förknippas med, tillåts inte.
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Regler för Golfbolag (A1- eller A2-anslutning – aktiebolag)

3.1

Namn på golfbolag ska inte ha andra syften än att marknadsföra den egna verksamheten.

3.2

Det namn som registreras hos SGF, och används i marknadsföringen av golfverksamheten,
kan avvika från golfbolagets officiella firma.

3.3

Namnet ska innehålla ett ord (t.ex. en ortsangivelse) i kombination med de beteckningar
som anges i punkterna 3.4 och 3.5.

3.4

Namnet ska innehålla ordet ”golf” eller annat ord som har en stark associering till
verksamheten golf.

3.5

Namnet ska utvisa att golfbolaget inte är en ideell idrottsförening, dvs. orden "klubb",
"förening", "sällskap", ”GK” eller ord med liknande association får inte användas. Det
engelska ordet ”Club” får inte användas ensamt eller tillsammans med ”Golf” (ej heller
”GC”) men väl i kombination med annat ord som beskriver verksamhetens art, exempelvis
”Country Club”.

3.6

Namn på golfklubb får inte innehålla ordet "förbund", "svenska", "läns", "distrikts" eller
liknande eftersom dessa ord betecknar riks- eller regionala organisationer.

3.7

En geografisk anknytning i namnet får inte vara vilseledande.

3.8

Ett registrerat varumärke (annat än den egna firman) får endast användas i kombination
med ett ortsnamn som inte är vilseledande samt den beteckning som anges i punkten 3.4.
Ortsnamnet ska alltid föregå varumärket, t.ex. ”Grönköping Varumärke Golf”.

3.9

Beteckningar som indikerar en begränsning, t.ex. ”junior”, ”senior”, ”elit” och ”pensionär”
får användas under förutsättning att begränsningen följer av golfbolagets faktiska
golfverksamhet och därmed inte är vilseledande.

3.10 Namn som utgör förkortningar, namn på politiska eller religiösa riktningar eller föreningar,
namn som har anknytning till droger, alkohol eller tobak, namn som i övrigt kan väcka
anstöt eller på annat sätt står i strid med de värderingar som idrottsrörelsen och SGF vill
förknippas med, tillåts inte.
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