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FÖR DEGEFORS GOLF 

 
 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 
samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor: 
 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER 
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid kansliet och på hemsidan 
(www.degerforsgolf.se). 
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). 
 
Följande markeringar gäller på banan:  

o Pinnar med Vit top; Out of bounds Regel 18  
o Gul; Pliktområde Regel 17  

o Röd; Pliktområde Regel 17  
o Blå; Mark under arbete - MUA Regel 2, 16 

o Blå-Grön; MUA – spelförbudszon Regel 2, 16 
 

Out of bounds:  
o Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar mellan hål 8 och 9 gäller endast vid 

spel av hål 8. Vid spel av hål 8 är pinnarna fasta och spelaren måste spela bollen som den 
ligger eller ta lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 19 (ospelbar boll). Vid spel av hål 9 
är pinnarna oflyttbara tillverkade föremål och spelaren får ta lättnad, utan plikt, enligt 
Regel 16.  

 
Pliktområden Regel 17:  

o Omarkerade diken och dammar är röda pliktområden, gränsen går där marken bryter av 
mot hindret.  

o Det röda pliktområdet på hål 14, som följer hela diket på vänster sida om green på hål 14 
och bara är definierat på en sida är oändligt. 

 
Flyttbart tillverkat föremål: 

o Stolpar med röd topp indikerar pliktområde. 
 
Onormala banförhållanden (Regel 16)  

o Grusfyllda dräneringssträngar. 
o Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet. 
o Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggning. 

o Belagda övergångar på hål 1, 4, 8 och 9. 
 
 
 
 



 
Oflyttbart tillverkat föremål: 

o Stolpar som markerar 150 m till greenens mitt.  
 
Oflyttbart tillverkat föremål nära greener: 
o Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 

16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara 
tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen.                                                              
Boll på den finklippta delen av spelfältet:                                                                                
Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål på den 
finklippta delen av spelfältet är:                                                                                                           
På spellinjen och är: 
Inom två klubblängder från greenen 
Inom två klubblängder från bollen. 
Undantag - Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. Det blir ingen lättnad enligt 
denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig. 

 
Kraftledning på hål 8 & 9 
Om bollen träffar kraftledningen eller kabeln, annulleras slaget och spelaren måste spela en boll 
så nära som möjligt den plats där den ursprungliga bollen spelades enligt Regel 14.6. 
 
Speltempo, Regel 5.6 

o En spelare, för vilken det är möjligt att slå ett slag, har från det att spelaren bedöms ha 
kunnat komma fram till sin boll: 

o 60 sekunder på sig att slå slaget om spelaren inte bedöms ha haft möjlighet att förbereda 
sitt slag 

o 40 sekunder på sig att slå slaget om spelaren bedöms ha haft möjlighet att förbereda sitt 
slag. 

 
En spelare som överskrider någon av tidsgränserna har brutit mot lokala regeln.  
 
Plikt för brott mot den lokala regeln under samma rond: 
 
Första överträdelsen Varning 
Andra överträdelsen Matchspel och Slagspel: ett slag 
Tredje överträdelsen Matchspel: förlust av hål; Slagspel: två slag 
Fjärde överträdelsen Diskvalifikation 
 
Scorkortsansvar i slagspel 

Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt: Om en spelare har lämnat in ett scorekort utan att 

hålresultaten har intygats av spelaren eller markören, eller båda, får spelaren den allmänna 

plikten (två slag). Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond. 
 
Transportmedel:  
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av 
motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av 
tävlingsledningen.  
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det 
tillfället åka med motoriserat transportmedel. 
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får 
använda transportmedel. 
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket 
denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål. 
 
Övning på banan, Regel 5.2b: 

o Tillåtet för deltagare i Damligan, Mellanslaget och Bäverligan att tidigare under dagen 
spela på banan. 
 

 


