Lokala regler för Degerfors Golf 2018
De gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan
tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås då i klubbhuset.
Följande markeringar gäller på banan:
 Vit; Out of bounds
 Gul; Vattenhinder
 Röd; Sidovattenhinder
 Blå; Mark under arbete - MUA
 Blå-vit; MUA – spel förbjudet
 Orange

Regel 27
Regel 26
Regel 26
Regel 25
Bil I Del A, #2a
Regel 24

Intern out of bounds:
 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 28 (ospelbar boll). Vid
spel av hål 9 är pinnarna oflyttbara hindrande föremål och spelaren får ta lättnad,
utan plikt, enligt Regel 24-2.
Vattenhinder, Regel 26:
 Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder, gränsen går där marken bryter
av mot hindret.
Onormala markförhållanden, Regel 25-1:
 Grusfyllda dräneringssträngar
 Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet
 Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggning
Pluggad boll Regel 25-2:
 Lättnad utökas till hela spelfältet, Regler för Golfspel sid 136-137
 Kompletterande undantag: En spelare får inte ta lättnad under denna lokala regel
om bollen är pluggad i en torvad bunkerkant
Oflyttbart hindrande föremål, Regel 24-2:
 Belagda övergångar på hål 1, 4, 8 och 9.
Flyttbart hindrande föremål, Regel 24-l:
 Stenar i bunkrar
Skydd av unga träd identifierat med stödpinne;
 Om ett sådant träd 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). Om bollen ligger i ett
vattenhinder, måste spelaren lyfta och droppa bollen i enlighet med Regel 24-2b (i),
med undantag för att närmaste punkt för lättnad måste vara i vattenhindret och
bollen måste droppas i vattenhindret. Spelaren får också fortsätta enligt Regel 26.
Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel. 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.
Organisk del av banan, Regel 13-1:
 Alla vägar och stigar
Plikt för brott mot Lokala Regeln: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag

Avståndsmätare, Regel 14-3:
 För allt spel pa banan far en spelare skaffa sig införmatiön öm avstand genöm att anvanda
en avstandsmatare. Om en spelare under en faststalld rönd anvander en avstandsmatare till
att bedöma eller mata andra förhallanden söm skulle kunna paverka hans spel (t ex
höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren möt Regel 14-3.


Plikt för brött möt Regel 14-3: Matchspel – Förlust av halet; Slagspel - Tva slag. För
ytterligare övertradelse - Diskvalifikatiön. Om en övertradelse sker mellan spelet av tva hal
galler plikten för nasta hal.

Boll som oavsiktligt rubbas på green. Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande:
 När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen
oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras
caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras
enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.
Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på
green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind,
vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan måste bollen
spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana
omständigheter återplaceras.
Modifiering av plikt för fel score på hål:
 Undantag till Regel 6-6d ändras enligt följande:
 Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde
på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in
scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana
omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen
ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den
tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.
Tävlingsbestämmelse transportmedel:
 Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel,
annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.
 Plikt för brott mot bestämmelsen; se Regler för Golfspel sid 153-154
Rekommendation:
 Bunkerkrattor ska ligga i bunkrarna och i spelriktningen.

