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TÄVLINGEN GENOMFÖRS ENLIGT DE GÄLLANDE PUBLIKATIONERNA AV: 

• Regler för golfspel. 

• SGF:s regelkort 2021. 

• Spel- och tävlingshandboken kap 1-3 inklusive Tillfälliga kompletterande 

tävlingsvillkor 2021. 

..samt nedanstående kompletterande lokala regler och tävlingsvillkor. 

Dessa lokala regler och tävlingsvillkor upphäver alla andra lokala regler och tävlingsvillkor på 

klubben.  

Om inget annat anges gäller den allmänna plikten för brott mot lokal regel (två slag i slagspel). 

 

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER 

Eventuella tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbhuset.  

KOMPLETTERANDE LOKALA REGLER 

Banmarkering 

(pinne, platta eller spraylinje)  
Innebörd Regel 

 Röd  Rött pliktområde 17 

 Gul  Gult pliktområde 17 

 Blå 
 Gräns för onormala 

banförhållanden (MUA)  
16 

 Röd pinne med grön topp   Gräns för spelförbudszon 16/17 

 Vit målad linje 
 Gräns för onormala 

banförhållanden (MUA) 
16 

 Vit pinne  Gräns för out of bounds 18 

  

1. Pliktområden (Regel 17) 

a) De röda pliktområdena till vänster på hål 11 och hål 12 samt bakom green på hål 6 är 

oändliga.  

b) På hål 11 och hål 12 är hela pliktområdet på vänster sida om fairway/green dessutom 

spelförbudszon. Området är bara markerat med röda pinnar. När en boll är i dessa 

pliktområden får bollen inte spelas som den ligger, lättnad för störande inverkan av 

spelförbudszonen måste tas enligt Regel 17.1e. 

c) På hål 6 är hela pliktområdet bakom greenen dessutom spelförbudszon. Området är 

markerat med röda pinnar med grön topp. När en boll är i detta pliktområde får bollen inte 

spelas som den ligger, lättnad för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt 

Regel 17.1e. 
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2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden 

a) Lättnad från elektriskt staket 

Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska staketet 

och om staketet är på banan eller om det utgör gräns mot out of bounds, får spelaren, utan 

plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1. Spelaren ska då som referenspunkt använda punkten, som 

är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet som bollens ursprungliga 

läge. Om spelarens boll ligger i ett pliktområde, så får bollen inte droppas utanför 

pliktområdet utan plikt enligt denna lokala regel. 

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 

14.7a. 

b) Lägesförbättring 

När en spelares boll ligger på någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får 

spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen, eller en 

annan boll, i och spela den från detta lättnadsområde:  

Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge. 

Referensområdets storlek: ett scorekort, mätt från referenspunkten, men med dessa 

begränsningar: 

Begränsningar av lättnadsområdets läge:  

Området får inte vara närmre hålet än referenspunkten och 

Området måste vara på spelfältet.  

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål 

a) Mark under arbete (MUA) 

1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa 

fåror genom sanden är MUA. 

2. Ej igenvuxna dräneringar på spelfältet, som är täckta av singel, sand, grus eller jord, är 

MUA. 

3. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet (fairway) är MUA. 

4. Myrstackar är MUA varifrån spel är förbjudet. Spelaren måste ta lättnad utan plikt, enligt 

Regel 16.1. 
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b) Oflyttbara tillverkade föremål nära green 

Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål (exempelvis ett 

sprinklerlock) är: 

- på spellinjen, och är 

- inom två klubblängder från green, och 

- inom två klubblängder från bollen. 

Undantag – Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. Det blir ingen lättnad enligt 

denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig. 

4. Green (Regel 13) 

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar: 

● spelaren, 

● klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller 

● ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt 

kan tas bort). 

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger. 

5. Avbryta spelet (Regel 5.7) 

Vid häftigt och ihållande regn eller vid åska (farlig situation) kan tävlingsledningen beordra 

avbrott i spelet. Följande signaler används 

a) Omedelbart avbrott/farlig situation: En lång signal med siren. Bollens läge markeras, 

återgång till klubbhuset. 

b) Normalt avbrott: Tre korta signaler med siren i följd (upprepade gånger). Pågående hål 

får spelas färdigt om så önskas. 

c) Återuppta spelet: Två korta signaler med siren (upprepade gånger). 

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden 

också stängda. 

Plikt för brott med denna lokala regel, se Regel 5.7b. 

6. Transportmedel (Regel 4.3) 

Se punkt 12 i SGF Regelkort 2021. 
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TÄVLINGSVILLKOR 

Se avsnitt B – Tävlingsvillkor i SGF:s Regelkort 2021. 

 

1. Avgörande vid lika resultat  

Vid lika resultat för seger sker särskiljning genom särspel hål för hål på hål 18 och hål 10. 

 Vid lika resultat i övrigt gäller den matematiska metoden. 

2. ”Scoring area”, Scorekortsinlämning 

Scoring area är belägen vid området vid lilla klubbhuset strax efter 18:e green. Lokalen är 

markerad med en skylt som säger ”Scoring Area” på utsidan av huset. 

Scorekortet är inlämnat enligt Regel 6-6c när spelaren har lämnat scoring area. 

 

TÄVLINGSLEDNING 

Funktion Namn Telefon 

Tävlingsledare Jonas Abrahamsson, klubbchef 0730-97 49 51 

Domare Leif Sandberg, ÖGF 0768-06 76 66 

 

Spelare som vill kalla på domare ringer enligt ovan. 

 

Enligt Regel 20.2 är en domares beslut slutgiltigt. Endast domaren har rätt att tolka 

Golfregler, Lokala Regler och Tävlingsregler. 


