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Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt
följande Lokala regler.
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid receptionen och vid första tee.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i
samband med en enskild tävling.
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1.

Out-of-bounds (Regel 18.2)
a) Stenmuren och trappan bakom 18:e green och stenmuren framför den nedre puttinggreenen utgör banans gräns. Stenmuren och trappan befinner sig out-of-bounds.

2.

Pliktområden (Regel 17)
a) Gula pliktområden är markerade med gula linjer, pinnar, borstar eller plattor
b) Röda pliktområden är markerade med röda linjer, pinnar, borstar eller plattor
c) Röda pliktområden som utgörs av diken är som regel omarkerade. Gräns är där marken
bryter av mot diket.
d) Det röda pliktområdet till vänster om hål 2 som bara är markerat mot fairway är oändligt.
e) Där palissader begränsar pliktområden (vatten) utgör palissadens sida mot spelfältet
hindrets gräns. Således ligger palissaden i hindret.
f) Gräns för hinder beträffande de höga kanterna längs bortre dammen höger hål 14 och
samma damm för hål 15 är markerat med röda pinnar och plattor.
g) Med undantag för punkt e) och f) gäller att vattenspegel i dammarna utgör gräns för
hinder.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt
Regel 14.7a.

3.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Om en boll är i pliktområdet till höger om green på hål 16 (stenröset), inklusive när det är
känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet får
spelaren som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i
markerad droppzon för pliktområdet. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
b) Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska
behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan
av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
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4.

Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under
arbete.
2. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa
fåror genom sanden
4. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får
tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten
enligt Regel 16.1
Lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1
b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Borstar som anger avstånd till mitten av green är oflyttbara tillverkade föremål.
2. Plattor som markerar pliktområden är oflyttbara tillverkade föremål.
3. Palissader och liknande, som begränsar vägar, tee-områden och bunkrar är oflyttbara
tillverkade föremål.
Lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1
c) Organisk del av banan
1. Stenmuren vid vägen till höger om green på hål 16 är organisk del av banan.

5.

Fastställa när och var spelare får öva
a) Övningsspel är tillåtet före och mellan ronder i slagspel på övningsområdet mellan Half
Way House och juniorernas klubbhus, de två puttingreenerna samt på drivingrangen.
Lokala tävlingsregler

1. För att få deltaga i tävlingar arrangerade av klubben krävs ”EGA-Tävlingshandicap”. Spelare
med EGA handicap får spela utom tävlan och deltar således ej i utdelning av priser.
Handicapstatus framgår av GIT.
2. Utnyttjande av golfbil är tillåtet vid av klubben arrangerade tävlingar för spelare vid
uppvisande av läkarintyg eller efter särskilt tillstånd av tävlingsledningen.
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