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1.1

Stenar i bunker betraktas som tillverkade föremål Regel 24:1 är tillämplig

1:2

Följande markeringar gäller på banan

Markering
Vit
Gul
Röd
Blå
Blå-Vit
Orange

Banans gräns
Vattenhinder
Sidovattenhinder
Mark under arbete (MUA)
MUA Spel förbjudet
Hindrande föremål

Regelhänvisning
Regler för golfspel 201627
26
26
25
Bil. 1 Del B-4
24

2.1

Boll som oavsiktligt rubbas på green. Regel 18
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska 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.
2.2
Om bollen ligger utanför green, ej i hinder och det oflyttbara hindrande
föremålet är i
spellinjen och på eller inom 2 klubblängder från green och inom 2
klubblängder från
bollen, får bollen utan plikt lyftas rengöras och droppas på
den närmaste punkten
från ursprungsläget som inte är närmare hål, i ett
hinder, på green och inte har det
hindrande föremålet i spellinjen.
2.3

Sättningar i och skador i områden efter utförda arbeten med bevattnings
och
dräneringsanläggning betraktas som mark under arbete. Fri dropp
Regel 25- 1b
är tillämplig.
2.4
Sättningar och skador i bunker orsakad av bevattningsanläggning eller
regn betraktas
som mark under arbete. Regel 25-1 b är tillämplig.

2.5

Om ett nyplanterat träd, markerat med stödpinne eller orange markering
har
hindrande inverkan på en spelares stans eller området för hans
avsedda sving, måste
bollen lyftas utan plikt och droppas enligt Regel
24-2b.
2.6

Myrstackar är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Regel 25-1b
tillämplig.

2.7

Körvägar mellan hål 1 och 2 mellan hål 11 och 14 och 17 och 18 betraktas
belagda. Regel 24 tillämplig

är

som
2.8

Avståndsmätare tillåten
För allt spel på denna bana får en spelare skaffa sig information om
avstånd genom
att använda en apparat som endast mäter avstånd, om inte
annat sägs i villkoren för
en tävling. Om spelaren under den fastställda ronden
använder en avståndsmätare
som kan 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 eller bilar 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 (mobiltelefoner eller
motsvarande) som
har en avståndsmätande applikation får användas för
avståndsmätning endast under
förutsättning att den multifunktionella
apparaten inte innehåller funktioner som kan
mäta vindhastighet,
temperatur och/eller ge klubbrekommendationer, oavsett om de
används eller
inte. Övriga funktioner som kan hjälpa spelaren i hans spel får finnas
bara de
inte används.
2.9

Avståndsmarkeringar
Gul/Svarta och Röd/Vita pinnar som markerar avståndet 150 respektive
100 meter till
greenens mitt, betraktas som oflyttbara hindrande föremål. Regel
24-2 är tillämplig.
Plattmarkeringar på fairway är oflyttbara hindrande föremål Regel 24-2 är
tillämplig
Måtten anges till mitten av green.
200 meter = Vit
150 meter = Gul
100 meter = Röd

75 meter = Blå
3.0

Tillfälliga lokala regler
Eventuella tillfälliga lokala regler finns i klubbhuset (anslagstavlan)
Lokala Bestämmelser

ej finns

Allt spel skall börja på hål 1 eller 10. Start på hål 10 får endast ske om det
spelare på hål 9.
För allas trevnad ha mobilen på ljudlös eller avstängd.
Bunkerkrattor ska placeras i bunker, där de minst sannolikt påverkar

spelet.
Banpersonal som arbetar på banan har företräde.
Slå inte ut på hål 8 förrän klockringning hörs, eller du förvissat dig om att
framförvarande parti är utom räckhåll.
Möjlighet till paus efter 9 hål ges om bollen håller sin plats på banan.
Hundar som följer med på banan skall hållas kopplade.
Rökning är ej tillåtet i klubbens lokaler.
Använd papperskorgar vid klubbhus och ute på banan.

