Tävlingen spelas enligt de gällande upplagorna av följande: Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf, Speloch Tävlingshandboken, Handicapregler samt nedan angivna Kompletterande Lokala Regler.
Dessa Lokala Regler och Tävlingsbestämmelser upphäver alla andra Lokala Regler och Tävlingsbestämmelser på
klubben.

KOMPLETTERANDE LOKALA REGLER
1. OUT OF BOUNDS (Regel 27-1)
På hål 1 markerar stängsel och pinnar mot parkeringen banans gräns.
2. VATTENHINDER (Regel 26)
Sidovattenhindren på höger sida om hål 6, bakom green på hål 7 samt på höger sida om hål 14 är
oändliga.
3. ONORMALA MARKFÖRHÅLLANDEN (Regel 25-1)
a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b. Mark under arbete varifrån spel är förbjudet identifieras av blåvita markeringar.
c. Vit heldragen eller streckad linje runt ett område definierar gränsen för MUA.
d. Grusfyllda dräneringssträngar.
4. LÄGESFÖRBÄTTRING
En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet på hål 16 och 17 får lyftas, utan plikt, och
rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste han placera
denna på en punkt inom 1 klubblängd från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte
är i ett hinder och inte på en green. En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den
har placerats (Regel 20-4). Om bollen inte stannar där den placerats gäller Regel 20-3d. Om bollen först
stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som
den ligger, om inte föreskrifterna i någon annan regel gäller. Om spelaren inte markerar bollens läge
innan han lyfter den eller om han flyttar bollen på något annat sätt, till exempel genom att rulla den med
klubban, får han ett slags plikt.
Anmärkning: Med "finklippt del" avses varje del av banan, inklusive stigar genom ruffen, som är
nedklippta till fairwayhöjd eller lägre.
Stenbelagd väg hål 5 och 6: Du har lättnad med fri dropp inom 5 meter från vägen, ej närmare hål.
Gäller från hål 5 och hål 6.
4. AVSTÅNDSMÄTARE (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare
under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra
förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (till exempel nivåskillnader, vindhastighet med mera),
bryter spelaren mot Regel 14-3.
5. BOLL TRÄFFAR LEDNING
Om boll träffar ledningsstolpe eller tråd på hål: 4, 6, 7, 8, 9 eller 14 skall spelaren utan plikt omedelbart
annullera slaget och spela en ny boll. Den första bollen är härmed ur spel. Följande begränsningar gäller
dock:
Hål 14 – avser endast trästolparna framför vänster fairwaybunker samt ledningstråd som går från dessa
stolpar fram till bakre delen av greenkant.
Plikt om inte annat sägs i regeln – Två slag

OBS!
Spela alltid en alternativ boll vid tveksamheter, ta diskussion med
Tävlingsledningen efter avslutad rond.

