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1.GENERELLA LOKALA REGLER
Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF.
Följande markeringar gäller på banan:
Banmarkering

Innebörd

Regel

Vit

Out of bounds

18

Röd

Pliktområde

17

Röd med grön topp

Pliktområde med spelförbud 17

Blå eller tunna vita linjer

Onormala banförhållanden
(MUA)

16

Blå med grön topp

Onormala banförhållanden
(MUA) Spelförbudzon

16

2. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla och
på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel och alla
tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:
2.1 Pliktområde Regel 17
a) Alla omarkerade diken och dammar är pliktområden. Gränsen
till området går där marken bryter av ned mot området.
2.2 Onormala Banförhållanden (MUA) Regel 16
A, Myrstackar på banan är mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är
tillåten enligt Regel 16.1.
B. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, förorsakade av
rinnande vatten, är onormala banförhållanden. Regel 16.1c
C. “Om en spelares boll ligger i eller vidrör ett luftningshål:
(a) Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b. Om bollen
blir liggande i ett annat luftningshål får spelaren ta lättnad igen enligt denna
lokala regel.
(b) Boll på green. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1d. Men det är inte
störande inverkan om luftningshålet bara ger störande inverkan på
spelarens stans eller, på green, på spelarens spellinje.

D. Röda plattor som används som pliktområdesmarkeringar är oflyttbara
hindrande föremål.
Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot dessa lokal
regler: allmän plikt enligt Regel 14.7a.”
2.4 Viltstängsel

Viltstängslet till vänster om hål 4,5 och 6 är markerat med röd pinne med
grön topp och är att betrakta som pliktområde med spelförbud. När en boll
är i pliktområdet får den inte spelas som den ligger utan dropp enligt 17.1
måste ske. Lättnad för störande inverkan av viltstängslet måste tas enligt
regel 17.1e
3. LOKALA BESTÄMMELSER
Nedslagsmärken skall repareras innan greenen lämnas.
Uppslagen torv skall återplaceras.
Endast softspike är tillåtna.
Vagnar får ej dras över tee eller mellan green och greenbunker.
Banpersonal i arbete har alltid företräde på banan.
Barnvagnar är ej tillåtna på banan.
4. TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Bunkerkrattor är borttagna – sanden jämnas till på bästa sätt med
golfklubba.
En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern
inom en klubblängd, dock ej närmare hål.
Flaggan bör ej avlägsnas ur hålet.

