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REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2018 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB  
 
Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", "Spel och 
Tävlingshandboken", Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policies samt följande 
regler och föreskrifter: 
 
 
 
1. LOKALA REGLER  
Tillfälliga lokala regler finns anslagna vid startkuren. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på 
klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling. 
 
 
1.1 Följande markeringar gäller på banan 
 

Banmarkering Innebörd  Regler för Golfspel 2016 
Vit 
 

Out of bounds Regel 27 

Gul 
 

Vattenhinder Regel 26 

Röd 
 

Sidovattenhinder Regel 26 

Blå 
 

Mark Under Arbete (MUA) Regel 25 

Blå-vit 
 

Mark under arbtet (MUA). 
Spel förbjudet 
 

Bilaga I Del B 2a 

Vilken som helst av färgerna 
ovan med grön topp 
 

Miljökänsligt område (MKO). 
Spel förbjudet 

Bilaga I Del B 2b 

Orange 
 

Oflyttbart hindrande föremål Regel 24-2 

 
 
 
1.2 Out of bounds Regel 27-1 
a.  En boll som passerat vägen mellan hål 13 och hål 15, där vägen är markerad som out of bounds 

och är i vila på andra sidan vägen, är out of bounds, även om den ligger på en annan del av banan. 
 
b. En del av Out of bounds gränsen vid green på hål 18 och vid startkuren definieras av kantstenar. Out 

of bounds linjen bestäms av kantstenarnas innersta del (mot banan) och en boll är out of bounds om 
hela bollen ligger bortom denna linje. 

 
 
 
1.3 Vattenhinder Regel 26  
a.  Omarkerade diken/dammar är sidovattenhinder. Gränsen till ett sådant hinder definieras av där 

marken bryter av ned mot hindret. 
 
 
 
1.4 Vattenhinder/sidovattenhinder med droppzon, hål 10 
Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i 
vattenhindret/sidovattenhindret på hål 10 får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare 
alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen även när droppzonen är närmare hålet än den 
punkt där bollen sist skar gränsen till vattenhindret/sidovattenhindret. 
 
 
 
1.5 Onormala markförhållanden (MUA = Mark under arbete) Regel 25 
a.  Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark 

under arbete. 
 
b.  Dräneringar täckta av grus på spelfältet är mark under arbete. 
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1.6 Hindrande föremål Regel 24  
a.  Om ett ungt träd identifierat med stödpinne, skyddsnät eller grävd planteringsgrop påverkar spelarens 

stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med 
den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål). Bollen får rengöras när den 
lyfts enligt denna lokala regel. 
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) störande inverkan av 

någonting annat än ett sådant träd gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande 
inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart 
orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning. 

 
b. Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. 
 
 
 
1.7 Boll som oavsiktligt rubbas på green 
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande. 
 
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av 
spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. 
 
Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. 
 
Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt 
rubbas. 
 
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon 
 annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från 
 sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras. 
 
 
 
1.8 Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning)  
För allt spel på denna bana får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en 
avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller 
mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), 
bryter spelaren mot Regel 14-3. 
 
Plikt: 
Matchspel  förlorat hål 
Slagspel   två slag 
För ytterligare överträdelse  Diskvalifikation 
Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål. 
 
 
 
1.9 Lättnad för pluggad boll på hela spelfältet  
På hela spelfältet får en boll, som ligger i sitt eget nedslagsmärke i marken, utan plikt lyftas, rengöras och 
droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas 
måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet. 
 
Undantag: 
1. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i sand i ett område som 

inte är finklippt. 
2. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än 

den olägenhet som täcks av denna lokala regel gör slaget uppenbart ogörligt. 
 
 
 
 
 
 
Plikt, om inte annat sägs i den lokala regeln: Matchspel - Förlorat hål 
 Slagspel  - Två slag 
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2. TÄVLINGSREGLER  
Följande tävlingsregler gäller för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling: 
 
 
2.1 Speltempo (Regel 6-7 Anm. 2) 
Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll/match bli utsatt för tidtagning om den: 
 
• ligger över det officiella tidsschemat 
• ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll (när det gäller den andra eller efterföljande 

bollar).  
 
Om någon spelare/sida överskrider 40 sekunder för att slå ett slag från det att tidtagning påbörjats anses 
spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln. 
 
Undantag: 
En spelare/sida har 50 sekunder på sig att slå ett slag när spelaren/sidan är först att slå: 
a) ett slag mot en green, inkluderat utslag på par 3-hål,  
b) en chip,  
c) en putt. 
 
För brott mot tävlingsregeln gäller: 
Första överträdelsen Varning 
Andra överträdelsen  Matchspel - förlust av hål 
   Slagspel - ett slag 
Tredje överträdelsen Matchspel - förlust av hål 
   Slagspel - två slag 
För ytterligare överträdelser Diskvalifikation 
 
En spelare/sida som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag, 
bär med sig denna under resten av ronden, även om spelarens boll/match återtagit sin plats på banan 
eller är inom det officiella tidsschemat. 
 
Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta. 
Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att  
 slå. 
Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt. 
Anmärkning 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en eller flera spelare i en boll för tidtagning istället 
 för hela bollen. 
 
 
 
2.2 Transportmedel 
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter 
tillåtelse från tävlingsledningen. 
 
Plikt för brott mot tävlingsregeln:  
Matchspel   Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen 
   i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott 
   skett. 
Maximalt avdrag per rond Två hål. 
 
Slagspel   Två slag för varje hål där något regelbrott skett. 
Maximal plikt per rond Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något  
   regelbrott skett). 
 
Matchspel eller slagspel Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts 
   under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den  
   förutsättningen. 
 
Bogey– och partävlingar se Regel 32-1a, Anmärkning 1. 
  
Poängbogeytävlingar se Regel 32-1b, Anmärkning 1. 
 
Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks 
att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad. 
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2.3 Avbrott i spelet (Regel 6-8b Anm)  
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste 
avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att 
tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas. 
 
Följande signaler används: 
Avbryta spelet omedelbart (Åska):  En lång signal. Spelarna bör omedelbart ta skydd vid sidan av 

fairway. 
Avbryta spelet: Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna skall bege sig till 

klubbhusområdet. 
Återuppta spelet: Två korta signaler, upprepade gånger. 
 
Plikt: Diskvalifikation 
 
 
 
2.4 Paus Regel 6-8 
Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus 
på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel - Förlorat hål 
 Slagspel - Två slag 
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3. VILLKOR FÖR TÄVLING 
Följande villkor för tävling gäller för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild 
tävling: 
 
 
3.1 Scorekortsinlämning Regel 6-6  
Scorekortet är inlämnat enligt Regel 6-6c när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och 
lämnat platsen för inlämning. 
Plikt: Diskvalifikation om inte omständigheterna tillåter att tävlingsledningen undanröjer plikten 
 enligt Regel 33-7 
 
 
 
3.2 Särskiljning i slagspel 
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning 
används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. 
 
Särskiljning av vinnare i slagspel utan handicap (scratch) sker genom "play off hål för hål". Särskiljning av 
övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden. Är en placering delad också enligt den 
matematiska metoden sker lottning. 
 
 
 
3.3 Tee i handicaptävlingar   
Oavsett ålder måste alla damer med officiellt handicap spela från Tee 45 (f.d. röd tee) och alla herrar med 
officiellt handicap spela från Tee 55 (f.d. gul tee). 
 
Undantagen från detta i Spel- och Tävlingshandbokens kapitel "Tee i handicaptävlingar" punkt 3 gäller. 
- Alla damer i HCP-grupp 1 (plus - 4,4) har rätt att välja Tee 55 (f.d. gul tee). 
- Alla damer upp till och med 12 år samt med HCP högre än 4,4 har rätt att välja Tee 39 (f.d. orange tee). 
- Alla damer 70 år och äldre samt med HCP högre än 4,4 har rätt att välja Tee 39 (f.d. orange tee). 
 
- Alla herrar upp till och med 12 år samt med HCP högre än 4,4 har rätt att välja Tee 45 (f.d. röd tee). 
- Alla herrar 70 år och äldre samt med HCP högre än 4,4 har rätt att välja Tee 45 (f.d. röd tee). 
 
 
 
3.4 Rätt att få pris i klubbens tävlingar  
För att få ta emot pris i klubbens tävlingar måste spelaren eller alla spelare i ett lag ha EGA Exakt 
Tävlingshandicap. 
 
Undantag: Alla KM-klasser som spelas utan handicap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årsrevision, 11 maj 2018 


