
Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik 

tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla, i sådana fall kommer de att anslås. 
 

1 Out of bounds (Regel 27) 
En boll som passerat en väg, som är definierad som out of bounds, och är i vila på 

andra sidan vägen, är out of bounds även om den ligger på en annan del av banan. 

 

2 Vattenhinder (Regel 26) 

1. a) om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i sidovattenhindret längs 

hål 16, får spelaren spela en provisorisk boll enligt något av de alternativ som gäller 

i regel 26-1. om den ursprungliga bollen hittas utanför sidovattenhindret måste 

spelaren fortsätta med denna. Om den ursprungliga bollen hittas i 

sidovattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den 

ligger eller fortsätta med den provisoriska bollen. Om den ursprungliga bollen inte 

har hittas eller identifierats inom 5 minuter måste spelaren fortsätta med den 

provisoriska bollen. 

2. Om spelaren fortsätter med den provisoriska bollen enligt denna lokala regel blir 

den hans boll i spel med plikten ”slag och distans” (regel 27-1) 

3 Mark under arbete (Regel 25-1) 

1. skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen är 

mark under arbete. 

2. myrstackar är mark under arbete. 

3. jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av banan är mark under 

arbete. 

 

4 Pluggad boll (Regel 25-2) 
 

Lättnad utökas till hela spelfältet. 

5 Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1) 

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. 

6 Boll som oavsiktligt rubbas på green 

 Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande. 

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller 

bollmarkeringen oavsiktligt rubbs 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 i sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under 

sådana omständigheter återplaceras. 

6 Organisk del av banan. 

1. Alla vägar är en organisk del av banan. Regel 24-2 är ej tillämplig. 

2. Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Regel 24-2 är ej tillämplig. 

7 Droppruta. 

Om en boll ligger i sidovattenhindret bakom green på hål 15 och senast skar 

gränsen för sidovattenhindret mellan de röd-vita markeringarna ska spelaren 

droppa en boll med ett slags plikt i angiven droppruta, även om den är närmare hål 

än skärningspunkten. Bollen ska vid droppning ta mark i dropprutan, bollen är i 

spel om den stannar inom två klubblängder från där den träffade marken även om 

bollen rullar närmare hål eller utanför dropprutan. I övrigt är regel 20-2c tillämplig. 

8 Avståndsmätare. 

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en 

avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en 

avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna 

påverka hans spel (till exempel höjdskillnader eller vindhastighet) bryter spelaren 

mot regel 14-3. om spelaren bryter mot denna lokala regel vid mer än ett tillfälle 

under en fastställd rond är han diskvalificerad. Vid första förseelsen utgår plikt 

enligt nedan. 

9 Banmarkeringar 

1. Banans gräns (out of bounds) är markerad med vita pinnar 

2. vattenhinder är markerade med gula pinnar eller plattor 

3. sidovattenhinder är markerade med röda pinnar eller plattor 

4. mark under arbete (MUA) är markerat med blåa pinnar/plattor eller med heldragen 

vit linje. 

5. Mark under arbete med obligatorisk dropp är markerat med blå-vita pinnar. 

6. Gränsstolpar för sidovattenhinder med droppning i droppruta (hål 15)  utgörs av 

röd-vita pinnar. 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om ej annat anges i texten): 

1. I matchspel – förlust av hålet. 

2. I slagspel – 2 slags plikt. 


