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Lokala regler för Degerfors Golf 2012 

Alla regelhänvisningar gäller ”Regler för golfspel 2012-2015”. 
 

1. Generella lokala regler 

1.1 Stenar i bunkrar 
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig. 

1.2 Följande markeringar gäller på banan: 

Banmarkering Regelhänvisning Ref. 

Vit Out of bounds Regel 27 

Gul Vattenhinder Regel 26 

Röd sidovattenhinder Regel 26 

Blå Mark under arbete Regel 25 

Blå-vit MUA - spel förbjudet Bilaga 1-B (2a) 

 
2. Lokala regler och tillfälliga lokala regler 
Tillfälliga lokala regler finns anslagna i klubbhuset. 

Därutöver gäller följande lokala regler för alla tävlingar på klubben såvida inget annat stipuleras 
i samband med en enskild tävling: 
 

2.1 Out of bounds (Regel 27-1) 
Out of bounds markeras med vita pinnar. En boll som går out of bounds och passerar en väg 

som delar banan och sedan ligger innanför out of bounds-markeringarna på andra sidan vägen 
är out of bounds. 

2.2 Onormala markförhållanden (Regel 25-1) 
Öppna dräneringssträngar är vattenhinder och regel 26 är tillämplig.   
Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är MUA och regel 25-1 

är tillämplig.    
Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggning är MUA och regel 
25-1b är tillämplig. 

2.3 Skydd av unga träd 
Om ett ungt träd, identifierat med stödpinne 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. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 
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2.4 Boll träffar ledningstråd 
Om bollen träffar kraftledningstråd skall slaget annulleras och spelas om utan plikt. Regel 20-5 
är tillämplig. Om bollen inte omedelbart kan återfås får den ersättas med en annan boll. 
 

2.5 Avståndsmätare Regel 14-3, Anmärkning  

För allt spel på denna bana får en spelare, om inte annat sägs i villkor för en tävling, skaffa sig 
information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en 
spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även 
bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, 
vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är 
diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används. 

Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att 

andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller 
övertejpade). 

Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en 

avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att: 

a. applikationen endast mäter avstånd och  

b. den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot 

reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används. 

 

2.6 Vägar och stigar 
Vägar och stigar betraktas som organiska delar av banan, regel 13 gäller (regel 24-2 är ej 
tillämplig). 
Belagda övergångar på hål 1, 8 och 9 är oflyttbara hindrande föremål, regel 24-2b är tillämplig. 

3. Generella tävlingsregler 

3.3 Långsamt spel i slagspelstävlingar 
Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning om den: 

 ligger över det officiella tidsschemat 

 och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande bollar, ligger mer än 
startintervallet efter framförvarande boll. 

 
Om någon spelare, från den tidpunkt då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå 
ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses denne ha brutit mot tävlingsregeln. 
 
Tävlingsledningen kan fastställa ett tidsschema som publiceras på tävlingens officiella 
anslagstavla. 
 
För brott mot tävlingsregeln gäller: 

 Första överträdelsen Varning 

 Andra överträdelsen Ett slags plikt 

 Tredje överträdelsen Två slags plikt 

 För ytterligare överträdelse Diskvalifikation 

 
En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/ett 
pliktslag bär med sig detta under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på 
banan eller är inom det officiella tidsschemat. 

Anm. 1:  Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta.  

Anm. 2:  Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens 

tur att slå. 
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Anm. 3: Spelare/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om 
varning/pliktslag. 

Anm. 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en elller flera spelare/en sida i en boll för 

tidtagning i stället för hela bollen. 
 

3.4 Persontransporthjälpmedel 
Personaltransporthjälpmedel såsom golfbil, golfmoped, cykel eller motsvarande får inte 
användas i tävling. 

 

Plikt för brott mot tävlingsregeln:  

Matchspel - Efter avslutandet av det hål där överträdelse av tävlingsregeln upptäcktes, justeras 

ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse 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). 

Match 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.  

En spelare som använder persontransporthjälpmedel i strid med denna tävlingsregel måste 
omedelbart, efter upptäckten att ett regelbrott skett, försäkra sig om att han inte använder 
persontransporthjälpmedel under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren 
diskvalificerad. 

Bogey- och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1. 

Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1. 

Anmärkning 1: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en spelare/caddie får 

skjuts av tävlingsledning eller domare.  

Anmärkning 2:  Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en partners eller en 

medtävlares utrustning. 
 

3.4.1 Tillstånd att använda persontransporthjälpmedel i tävling och 
handicapronder 
Terränkörningslagen förbjuder körning utan särskild dispens, vilken utfärdas av Länsstyrelse för 
exempelvis personer med rörelsehinder. En golfklubb måste därför ha en särskild dispens från 
sin länsstyrelse. När det gäller rörelsehinder är SGF:s tolkning att detta hinder skall vara av 
kronisk karaktär och dessutom intygat av läkare där giltighetstiden för intyget bör fastställas. 
Särskilt tillstånd kan då medges enligt följande: 

 För klubbtävlingar inklusive KM krävs läkarintyg tillsammans med skriftlig dispens av 
klubbstyrelse. Giltighetstiden bör överensstämma med giltighetstiden på läkarintyget. 

 Sådant intyg och sådan dispens gäller även för handicaptävlingar på annan klubb enligt 
denna klubbs tillstånd att åka på banan, samt för scratchtävlingar öppna endast för 
ålderskategori – D60, H65 eller äldre. 

 För övriga öppna scratchtävlingar krävs dessutom dispens från SGF:s förbundsläkare. 

 Samtliga ronder spelade med personaltransportmedel där villkoren för handicaprond är 
uppfyllda är handicaprond oavsett om intyg finns eller inte. 
 
 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKALA REGLER 
Matchspel - förlust av hål 

Slagspel - två slag 


