
LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2021
FÖR LINKÖPINGS GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel1, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3, samt följande Lokala
Regler och Tävlingsvillkor

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid första tee och på hemsidan (www.linkopingsgk.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med enskild
tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning inom hakparentes är till Modell för
lokal regel, se avsnitt 8 i Committee Procedures i Regler för Golfspel.

1. Out of bound (Regel 18.2)
a. Gränsen på hål 3 definieras av elstängslet. [A-1]

Elstängslet är då föremål för banans gräns och fri lättnad medges ej.
b. Gränsen på hål 7, 8, 10, 11 och 12 definieras av vita pinnar. [A-1]

Därmed ges lättnad för skyddsstängsel på hål 7 och 8, enligt regel 16.1, men ej på hål 11 och
12.

2. Onormala banförhållanden (Regel 16.1) och Organiska Föremål
1. Mark under arbete (MUA) med spelförbud

a. Alla områden som definierat av blå-vita eller blå pinnar med grön topp. [E-8]
2. Mark under arbete (MUA)

a. Alla områden som definieras av blå pinnar. [F-1]
b. Alla områden omslutna av en vit spraylinje.  [F-1]
c. Grusfyllda dräneringssträngar  [F-1]
d. Skarvar i skuren grästorv. Lättnad kommer inte att tillåtas om skarven enbart inverkar

på spelarens stans.  [F-1]  [F-6]
e. Lättnad kommer inte att tillåtas när hål gjort av djur enbart påverkar spelaren stans.

[F-6]
f. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som

får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är
tillåten enligt Regel 16.1.  [F-1]

3. Oflyttbara tillverkade föremål
a. Avståndsplattor på fairway är oflyttbara tillverkade föremål.  [F-1]

4. Organiska föremål
a. Körvägar genom skogen på hål 1, 6, 9 och 12 är organiska föremål. [F-1]

Lättnad enligt regel 16.1 medges därmed ej.
3. Green (Regel 13)

a. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green  av misstag träffar:
● spelaren,
● klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
● ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur

som lätt kan tas bort).
Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger. [D-7]

4. Bunkrar (Regel 12)
a. Övningsbunker, som ligger mellan hål 1, 2 och 14, är mark under arbete och är en del av

spelfältet. [C-4]

1 Regelboken finns i pappersformat och digitalt, se Rules under https://www.randa.org eller app för
Android respektive Apple IOS.
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TÄVLINGSVILLKOR OCH TILLFÄLLIGA TÄVLINGSVILLKOR
Tillfälliga tävlingsvillkor finns anslagna på anslagstavlan vid första tee och på hemsidan (www.linkopingsgk.se).
Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben såvida inget annat anges i samband med
enskild tävling

1. Tävlingshandicap
För att delta och ta emot pris i klubbens handicaptävlingar måste spelaren ha registrerat
minst 4 ronder i handicapsystemet under de senaste 12 månaderna.

2. Handicapklasser
Jämnstora klasser tillämpas.

3. “Scoring Area”
När spelaren tillsett att kortet lämnats i boxen vid tävlingssekretariatet och avlägsnat sig från
det närliggande området, anses scorekortet inlämnat.

4. Riktlinjer för spelarens uppförande
Alla spelare förväntas spela i spelets anda genom att följa regel 1.2, Brott mot Regel 1.2 kan
medföra diskvalifikation.

5. Resultat - tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.
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