Lokala regler och föreskrifter
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Följande lokala regler och ordningsföreskrifter gäller på Stallarholmens GK. Välkomna!
Ordningsföresskifter (se även regel 1)
Vitmålat streck invid green och tee anger gräns för vagn och framförande av golfbil.
Banpersonal har företräde i alla situationer. Invänta tecken i förekommande fall.
Ej tillåtet att beträda frostbeklädd green
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Avståndsmarkeringar
Vita, gula och röda lock/vippor på fairway visar 200, 150 resp 100 meter fågelvägen till
centrum på green. 150m-pinnar visar fågelvägen till centrum av green. Avståndsmarkeringar
är oflyttbara hindrande föremål.
Out of bounds Regel 2
Viltstängsel (el) och vita outpinnar definierar banans gräns.
Kommentar:Out of boundslinjen bestäms av outpinnens inre punkt i marknivå respektive rakt
nedanför tråden. En boll är out när hela bollen är out. Ej tillåtet att någon böjer ut vilttråden
för att underlätta spel.
Vi har INTE en lokal regel om att droppa in sig på banan med 2 slags plikt när bollen är out.
(enligt rekommendation från SGF regelkommitté)
Intern out of bounds Regel 2
Vid spel på hål 11 är det out of bounds till höger. Vid spel på övriga hål är markeringarna
oflyttbara hindrande föremål. Gränsen för out of bounds på hål 11 sträcker sig fram till första
vattenhindret. En boll som slås ut över outgränsen och vidare ned i vattnet anses vara out.

Vid spel av hål 15. är det out of bounds till vänster. Vid spel på övriga hål är markeringarna
oflyttbara hindrande föremål.
Pliktområde Regel 17
Alla omarkerade diken/dammar är rött pliktområde. Gränsen till hindret går där marken bryter
av mot hindret.
Det röda pliktområdet på höger sida om hål 8 som bara är definierat på en sida är oändligt.
Onormala markförhållanden Regel 16
Spraylinje runt ett område är MUA.
Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen är MUA
Jordfasta stenar på den finklippta delen av spelfältet är MUA
Myrstackar och skador av djur är MUA
Löv- ris och gräshögar som uppsamlats för bortforsling är MUA
Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet. Regel 5
Avbrott i spelet p g a farlig situation signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott
signaleras med tre signaler (som upprepas). Återupptagande av spelet signaleras med två
signaler (som upprepas).
Om inte annat anges ovan gäller:
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKALA REGLER
Matchspel - förlust av hål, Slagspel - två slag (=den allmänna plikten)
Tillfälliga lokala regler finns på anslagstavla vid klubbhuset

Lokala tävlingsregler
Följande lokala tävlingsregler om inget tillfälligt bestämts för den enskilda
tävlingen.
Anmälan till tävling
Anmälan till tävling görs senast torsdag klockan 17.00 via golf.se eller på anslagstavla vid
restaurangen. Vardagstävlingar undantagna.
Spel från främre tee
Fr o m 70 år äger spelare rätt att spela från främre tee i klubbens tävlingar. Såvida inte
tävlingsledningen angivit annat.
Tävlingshandicap
EGA Exakt tävlingshandicap krävs för att i tävlingar komma med i resultatlistan och
möjlighet att vinna pris.

Handicapgrupp 6
Fr o m år 2016 har alla spelare med HCP 37-54 automatiskt tävlingshandicap och om inget
annat anges i tävlingsreglerna är spelaren välkommen att delta i klubbens alla tävlingar.
Spelaren ska dock ha registrerat minst en runda. Om tillräckligt stort underlag av spelare i
handicapgrupp 6 bildar de en egen klass. Spel sker från främre tee.
Starttid
Helgtävling i maj och september/oktober har första start kl 0900, juni/juli/augusti kl 0800.
Speluppehåll
Speluppehåll mellan hål 9 och 10 vid tävling max 5min.
Särskiljning i slagspel
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapmetoden, i andra hand den
matematiska metoden och i tredje hand lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av
vinnare genom play off på hål 18. Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt
delade placeringar.
Prisutdelning
Prisutdelning sker omedelbart efter att en klass är färdigspelad. Priser som inte avhämtas av
spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.
Persontransporthjälpmedel
Persontransporthjälpmedel såsom golfbil, moped, cykel eller motsvarande får inte användas i
tävling.
Tillstånd att använda persontransporthjälpmedel i tävling och handicapronder
När det gäller rörelsehindrade är SGF:s tolkning att detta hinder skall vara av kronisk karaktär
och dessutom intygat av läkare där giltighetstiden för intyget bör fastställas.
Särskilt tillstånd kan då meddelas enligt följande:
•

För klubbtävlingar inklusive KM krävs läkarintyg tillsammans med skriftlig dispens
av klubbens styrelse. Giltigheten bör överensstämma med giltigheten på läkarintyget.
o

Sådant intyg och sådan dispens gäller även för handicaptävling på annan klubb
enligt denna klubbs tillstånd att åka på banan, samt för scratchtävlingar öppna
endast för ålderskategori – D60, H70 eller äldre.

o

För övriga öppna scratchtävlingar krävs dessutom dispens från SGF:s
förbundsläkare.

o

Samtliga ronder spelade med persontransporthjälpmedel där villkoren för
handicaprond är uppfyllda är handicapgrundande oavsett om intyg finns eller
inte.

Kommentarer nya golfregler fr o m 2019:
Spelet. I slagspel får du spela utanför turordningen om du är färdig att slå, ”ready-golf”. I
matchspel bör du kontrollera med motspelaren som annars kan välja att annullera ditt slag.
Ingen orimlig fördröjning av spelet, slå slaget inom 40s, ingen överdriven/utdragen städning/
lagning av puttlinje eller dess omgivning. Annars 2 plikt. (Regel 5, 6, 13)
Boll: Leta boll max 3min. Du får alltid identifiera din boll men behöver ej berätta i förväg för
motspelaren. Du måste markera bollen vid identifiering. Du får byta boll mellan hålen, om
bollen är skadad (ex hackad men inte repig), i samband med lättnad med eller utan plikt och
när en ny boll sätts i spel. (Regel 6,7,14, 17,18,19)
Det utgår ej plikt vid ”dubbelslag”, om din boll råkar träffa sig själv eller din utrustning. Inte
plikt om du rubbar sin boll vid letning. Återplacera bollen där man tror den låg.
Om boll i vila rubbas pga av dig, 95% sannolikhet, får du ett slags plikt. Återplacera! Gäller ej
vid letning av boll eller på green. (Regel 9, 10, 11)
Bunker: Du får ta bort alla lösa naturföremål o flyttbara tillverkade men det blir 1 plikt om
bollen rör sig. Du får vila/stödja dig på klubban i bunkern men ej grunda klubban. Nytt
lättnadsalternativ är att droppa sig ur bunkern på flagglinjen med 2 plikt. (regel 12).
Green. Du får putta med flaggan i hål. Bollen anses hålad när någon del av bollen är under
greenytan. Rubbad boll eller bollmarkering på green ger ingen plikt. Du får röra vid din
puttlinje. Du får laga skador på green från utomstående som ex gamla nedslagsmärken,
hålpluggar, skomärken, djurhål samt även inbäddade föremål som ex sten. Skador som ej får
lagas är om de uppkommit från banskötsel som hålpipning, beskärning, bevattning eller andra
naturkrafter samt naturligt slitage. (Regel 13)
Droppning. Sker från knähöjd och bollen ska stanna kvar i lättnadsområdet. Om det blev fel,
droppa om utan plikt. Felaktig drop inklusive på fel ställe får rättas oändligt antal ggr. Rätt
drop som ej stannar kvar i lättnadsområdet droppas om en gång, därefter placering där bollen
tog mark (Regel 14)
Pluggad boll. Ta lättnad utan plikt när bollen är på spelfältet. Men ej i bunker eller
pliktområde! (Regel 16)
Pliktområden som ex vatten eller annan eländig terräng. Det finns rött resp gult pliktområde från vilket
lättnad ges med ett slags plikt om din boll stannar där. Det är tillåtet att ta bort lösa naturföremål men
det blir 1 plikt om bollen rör sig. Det är tillåtet att grunda klubban. Finns flertalet lättnadsalternativ.
Det är dock numera inte tillåtet att droppa på andra sidan hindret i jmf där bollen skar. (Regel 17)

Lättnad på flagglinjen. Man droppar bollen inom en klubblängd och bollen ska även stanna
inom klubblängd från flagglinjen. (Regel 19)

