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Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF 

 

1:1 Stenar i bunker 

 

     Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1gäller. 

 

 

1:2 Banmarkeringar 

 

     Banmarkering    Innebörd                 Regel i ”Regler för  

                                                                                                                                                Golfspel 2012-2015” 

     Vit         Out of bounds, vid linje gäller linjen som gräns 27 

     Gul         Vattenhinder, vid linje se ovan  26 

     Röd         Sidovattenhinder, vid linje se ovan  26 

     Blå         Mark under arbete (MUA)  25 

     Blå-vit         Mark under arbete (MUA) - spel förbjudet Bil.1 Del B 2a 

     Orange         Oflyttbart hindrande föremål  24 

     Markeringar med grön topp    Miljökänslig område (MKO) - spel förbjudit Bil.1 Del B 2b 

     Markering med turkos topp     Sökpinnar 

     Vit spraylinje        Gräns för mark under arbete (MUA) 

 

Lokala regler 

 

2:1 Out of bounds, Regel 27 

 

      Banans gränser utgörs av vitmarkerade stängselstolpar alt. vita pinnar  

 

 

2:2 Vattenhinder/Sidovattenhinder, Regel 26 

 

      a) Omarkerade diken är vattenhinder/sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter 

          av ned mot hindret. 
      b) Sidovattenhindret på hål 17 är oändligt, Regel 33-2a/11. 

 

 

2:3 Hindrande föremål, Regel 24 

 

     a) Alla avståndsmarkeringar som visar avståndet till mitten av green är oflyttbara 

         hindrande föremål.  

     b) Sökstolpar i ruffen med turkos topp är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1. 

 

 

2:4 Organisk del av banan, Regel 13 - ingen lättnad utan plikt för dessa förhållanden 

 

      Stengärdesgårdar och rester av dylikt som korsar hål 13, 14, 15 och 17 är organiska delar av  

      banan.  Lösa stenar får inte tas bort. 
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2:5 Området inom en klubblängd från blommande orkidéer är mark under arbete varifrån 

      spel är förbjudet. 

 

     Spelare som i sin normala swing eller stans hindras av blommande orkidé/r, måste söka lättnad      

     enl. regel 25-1. 

 

2:6 Avståndsmätare (Regel 14-3, Anm.) 

  

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter 
avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att 

även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, 

temperatur, osv.), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon 

sådan ytterligare funktion faktiskt används. 

 

Anm. 1 Vagnar 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). 

 

Anm. 2 Multifunktionella apparater (t ex 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. 

Plikt för brott mot denna lokala regel: Diskvalifikation 

 

Plikt mot brott av lokal regel, om inte annat sägs i regeln: 

 

 Matchspel - Förlorat hål. 

 Slagspel - Två pliktslag. 
 

 

 

 

 

 

 


