LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR KUNGÄLV-KODE GK
1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy
Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s
och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http://www.golf.se och
http://www.rf.se
Alkohol
Från SGF:s sida accepteras inte att alkoholhaltiga drycker konsumeras under
pågående rond eller vid spel på en golfklubbs övningsområden. En spelare får heller
inte vara berusad eller på annat påverkad av droger under spel på en golfbana.
Dopning
En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig
till dopning, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all
idrottslig verksamhet.
Tobak
SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.
Hasardspel
När hasardspelsmotiv blir en del av golfspelet kan stor skada ske - skada som hotar
både golfspelets och individuella spelares integritet. Alla kategorier av spelare bör
därför undvika att delta i sådant hasardspel. En amatörspelare kan dessutom förlora
sin amatörstatus genom sitt deltagande. Klubbarna uppmanas därför att ta avstånd
från alla former av organiserat hasardspel. Spelare eller golfklubb vars uppförande
skadat golfen ådrar sig bestraffning och påföljd.
Säker golf
Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s
riktlinjer och bestämmelser beträffande Säker Golf. Idrottsutövare som åsidosätter
”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med
upp till två års avstängning från allt golfspel.
Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på
hemmaklubb skall behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och
Tävlingshandbok. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i
tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till
spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.
Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara
betald senast före start i nästa tävling.
Öppen golf
Rätt att delta i svenska golftävlingar tillkommer medlemmar, amatörer och
professionella och spelare under reamatörisering, tillhörande golfklubb/organisation
som är medlem eller ansluten till sitt lands golfförbund under förutsättning att
spelaren uppfyller villkoren som stipuleras i villkoren för tävlingen.
Undantag görs för internationella amatörtävlingar, viss branschtävlingsverksamhet
samt vissa juniortävlingar.
2. GENERELLA LOKALA REGLER
2.1 Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig.

2.2 Följande markeringar gäller på banan:
Banmarkering
Innebörd

Vit
Vit-svart
Gul
Röd
Blå
Blå-vit
Orange

Out of bounds
Intern out of bounds
Vattenhinder
Sidovattenhinder
Mark Under Arbete (MUA)
MUA – spel förbjudet
Oflyttbart hindrande
föremål

Regel (hänvisning i
”Regler för Golfspel
2012-2015”)
27
27
26
26
25
Bilaga 1-B (2a)
24-2

3. TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna (på klubbens officiella anslagstavla).

4. LOKALA REGLER
Intern Out of bounds
Vid spel på hål 2 är den finklippta delen på hål 1 och 18 samt ruffen mellan dessa
OUT OF BOUNDS. Med den finklippta delen av banan avses alla områden som är
nedklippta till fairwayhöjd eller lägre, även gångvägar i ruffen.
Skydd av unga träd
Om ett ungt träd eller buske, identifierat med stödpinnar 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.
Myrstackar
Myrstackar är mark under arbete. Regel 25-1b är tillämplig.
Jordfasta stenar på fairway
Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet – se Regel 252 – är mark under arbete. Regel 25-1 är tillämplig.
Stengärdesgårdar, uppresta stenar och stenröse
Stengärdesgårdar och uppresta stenar på hela banan, samt stenröse på hål 2 (höger
om green) är en organisk del av banan. Regel 24-2 är EJ tillämplig.
Anmärkning: Teeskyltar av sten är oflyttbara hindrande föremål.
Regel 24-2 är tillämplig.
Skador i bunker
Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen, är
mark under arbete. Regel 25-1b (ii) är tillämplig.
Droppzoner / dropprutor
På hål 11 finns en droppzon angiven där droppning (med ett pliktslag) får ske för boll
i vattenhindret bakom green.

Anmärkning:
Bollen skall vid droppning ta mark i droppzonen/dropprutan. Bollen är i spel, om den
stannar inom två klubblängder från den plats där den träffade marken, även om den
rullar ur droppzonen/dropprutan eller närmare hålet. I övrigt är Regel 20-2c tillämplig.
Dräneringssträngar
Dräneringssträngar med synligt stenmaterial är mark under arbete.
Regel 25-1 är tillämplig.
Oflyttbara hindrande föremål nära green
Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål (OHF) får tas enligt
Regel 24-2. Därutöver, om en boll ligger på spelfältet och ett OHF på eller inom två
klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen ger störande
inverkan på spellinjen mellan bollen och hålet får spelaren, utan plikt, ta lättnad på
följande sätt: Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen
låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i spellinjen och (c) inte är i ett
hinder eller på en green.
Om spelarens boll ligger på green och ett OHF inom två klubblängder från green ger
störande inverkan på hans puttlinje, får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen
måste lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är
närmare hålet, (b) inte har ett OHF i puttlinjen och (c) inte är i ett hinder.
Bollen får rengöras när den lyfts.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande
inverkan av någonting annat än OHF gör slaget uppenbart ogörligt.
Omarkerade diken
Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till ett dike går där marken
bryter av ned mot hindret.
Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning)
En spelare får 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.
Avståndsmarkeringar
Alla avståndsmarkeringar inklusive gul-svarta 150-meters pinnar, är oflyttbara
hindrande föremål. (Regel 24-2)
Anmärkning:
Avståndsplattor samtliga avstånd är till greenens framkant:
Vit 200 meter, Gul 150 meter och Röd 100 meter.
Plikt för brott mot lokal regel
Matchspel – Förlust av hålet
Slagspel – Två slag

5. Ordningsföreskrifter som gäller för allt spel på klubben
Banpersonal
Banpersonal som arbetar på banan har alltid företräde. Banpersonalen gör sitt bästa
för att undvika förseningar och andra störningar.
Bunkerkrattor
Bunkerkrattor skall ligga i bunkern på en plats, där de minst sannolikt påverkar
spelet.
Bagvagnar
Det är förbjudet att dra bagvagnar över tee eller mellan green och greenbunker.
Start på hål 10
Det är förbjudet att starta på hål 10 utan att ha kontaktat receptionen
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