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Lokala regler Chalmers GK  
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) 

 

Banmarkering Regelhänvisning Regel 

Vit  Out of bounds 18 

Röd Rött pliktområde 17 

Gul Gult pliktområde 17 

Blå Onormalt banförhållande 16 

Vit linje  Onormalt banförhållande 16 

Markering med grön topp Spelförbudszon 2 

 
Out of bounds (Regel 18.2) 

1. När outgränsen avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas enslinje/syftlinje banans fortsatta gräns. 

 

Pliktområden (Regel 17) 

1. Det röda pliktområdet på hål 12, högra sidan från tvärdiket till vägen, som bara är definierat på en sida är 

oändligt. 

 

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden 

a) Droppzoner 

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. 

 

Onormala banförhållanden (Regel 16) 

a) Mark under arbete (MUA) 

1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten. 

2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten 

 

Avbryta spelet (Regel 5.7) 

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. 

Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande 

av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b. 

 

Transportmedel (Regel 4.3) 

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. 

 

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. 

Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål. 
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Tillfälliga lokala regler 
 

Lägesförbättring i bunker – ett scorekort 

En spelare vars boll ligger i en bunker, på en skada, som tydligt kan identifieras som skoavtryck eller 

slagmärke, får rengöra bollen och utan plikt placera en boll i bunkern inom ett scorekort från den 

ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål. 

Plikt för brott mot denna tillfälliga lokala regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a 

 

 

Förtydligande 
Stengärdsgårdar är oflyttbara tillverkade föremål och spelaren kan ta lättnad utan plikt enligt Regel 16. 

Pliktområde markeras oftast med röda pinnar i början och slutet av pliktområdet. På vissa ställen finns röda 

brickor i marken. Däremellan definieras pliktområdet av dess naturliga gränser (d v s där marken börjar 

slutta neråt för att bilda den fördjupning som kan innehålla vatten). 

 
 

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning  

av Covid-19  
För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala 

ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är 

sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.  

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.  

 

Flaggstången Om flaggstången måste vidröras bör spelaren använda handske.  

 

Hålet När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.  

 

Bunkrar Vid användning av bunkerkrattor bör spelaren använda handske. Se även den tillfälliga lokala 

regeln angående lägesförbättring i bunker.  

 

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla 

spelare enligt Regel 1.2a. 
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Kompletterande avsnitt 1.18 i Spel och tävlingshandboken 
 

Svenska Golfförbundet har med anledning av den rådande Coronapandemin i ett tillfälligt kompletterande 

avsnitt 1.18 i Spel och tävlingshandboken* infört publikförbud på golftävlingar. I detta sammanhang räknas 

även närstående, tränare och ledare som publik. Av denna anledning är vi därför tyvärr tvungna att endast 

tillåta spelare och funktionärer att beträda banan.  

Vi rekommenderar därför föräldrar att om möjligt åka hem mellan lämning och hämtning. Det är tillåtet för 

spelarna att ringa hem vid lämplig tidpunkt under spelet av sista ronden för att meddela när spelet beräknas 

att vara avslutat. 

*se https://golf.se/globalassets/tavling/tillfalliga-kompletterande-tavlingsvillkor-corona--fran-1-juli.pdf 

 

Inga scorekort byts mellan spelare! 

Deltagarna skriver på ett scorekort, sin score och en markörscore. Efter genomgång med medspelare i bollen 

signeras båda scorerna på detta kort. 

Skriv tydligt! 

Vid lika resultat tillämpas särspel. 

Vi rekommenderar att alla utom spelare i ledning lämnar klubbområdet inom 30 min efter avslutat spel. 

 

Ingen prisutdelning på tävlingsdagen. 

 

Domare 

Pär Ohlin           0739 02 74 62 

Bernt Calvert    0705 83 44 26 

 

Tävlingsledning 

Jonas Börve      070 690 22 22 

Lena Lindblad  072 561 57 44 
 

https://golf.se/globalassets/tavling/tillfalliga-kompletterande-tavlingsvillkor-corona--fran-1-juli.pdf

