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TÄVLINGEN GENOMFÖRS ENLIGT DE GÄLLANDE PUBLIKATIONERNA AV: 
 

Regler för Golfspel  
Spel- och tävlingshandboken 1–3 
SGF:s Regelkort 
Manual/tävlingsvillkor för Teen Tour. 
Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor (Covid 19) 
 

Dessa lokala regler och tävlingsvillkor upphäver alla andra lokala regler och 
tävlingsvillkor på klubben 
 
Om inget annat anges gäller den allmänna plikten för brott mot lokal regel 
Matchspel – Förlorat hål  Slagspel – två slag 
 

KOMPLETTERANDE LOKALA REGLER 
 

1. Pliktområden (Regel 17)  
a. Det röda pliktområdet på hål 10, till höger om och bortanför green, som bara är definierad 
på en sida är oändligt.  
b. Det röda pliktområdet på hål 12, högra sidan från tvärdiket till vägen, som bara är definierad 
på en sida är oändligt. 
 
2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden. Hål 14 
a. Om en spelares boll är i eller på det onormala banförhållandet på hål 14 (dubbelvägen till 
vänster om green, som är ett enda oflyttbart tillverkat föremål), inklusive när det är känt eller 
så gott som säkert att en boll som inte hittas är i detta onormala banförhållande, eller om 
detta onormala banförhållande inverkar fysiskt störande för spelarens område för avsedd 
stans eller område för avsedd sving, får spelaren ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1, eller 
som ett extra alternativ ta lättnad utan plikt genom att droppa en boll i droppzonen (definierad 
av fyra vita plattor ). Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3. 

 
3. Caddie (regel 10.3) 
En spelare får inte använda sig av Caddie under rond. 

 
4. Lägesförbättring hål 3,12 och 13 
När en spelares boll ligger på någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre på 
hål 3, 12 och 13 får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den 
ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde: 
 

Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge. 
Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: En klubblängd från referenspunkten 
men med dessa begränsningar: 
 

Begränsningar för lättnadsområdets läge: får inte vara närmare hålet än referenspunkten, 
och 
Måste vara på spelfältet. 
När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera 
bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 
14.2b(2) och 14.2e. Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal 
regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a. 

 

https://www.randa.org/sv-se/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-14#14-2b
https://www.randa.org/sv-se/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-14#14-2b
https://www.randa.org/sv-se/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-14#14-2e
https://www.randa.org/sv-se/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-14#14-7a
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TÄVLINGSVILLKOR 
 

Se avsnitt B – SGF:s Regelkort  
Tävlingsvillkor för Teen Tour 
Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor 2021 (Covid-19) 

 
Särspel 
Särspel om första plats sker hål för hål på hål 1 och 18 tills segrare korats. 

 
 

TÄVLINGSLEDNING 
 

Funktion Namn 

Tournament Director Anders Olén,                                 0708 18 57 05 

Tävlingsledare Lena Lindblad 

Domare Jan Brännström 

Domare Emil Ljungskog 

  

 

Spelare som vill kalla på domare ringer 0708 – 18 57 05. 
 
Recording Area, Scorkortsinlämning 
 

Recording Area finns utomhus i angivet område i anslutning till klubbhuset. Recorder 
är Lena Lindblad. 

 
 


