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Tävlingen spelas enligt gällande upplagor av: 

 
Regler för Golfspel, SGF:S Regelkort (anslaget i Klubbhuset),  
Spel och tävlingshandboken kap 1–3, 
Manual för Teen Cup (tävlingsvillkor & lokala regler) 
 

Dessa kompletterande lokala regler och tävlingsvillkor upphäver alla andra lokala regler och 
tävlingsvillkor på klubben 
 

Om inget annat anges gäller den allmänna plikten för brott mot lokal regel 

Slagspel – Två slags plikt  

 
Kompletterande Lokala Regler 
 

Out of bounds Regel 18.2  
Banans gräns markeras med vita pinnar/plattor eller stängsel som omger banan 
 

Intern out of bounds Regel 2 
Vid spel av hål 7 markerar dom vita pinnarna mot hål 8 out of bounds. Dessa pinnar 
behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 7. På alla andra hål är 
de oflyttbara tillverkade föremål. Lättnad erhålles enligt Regel 16-1a 
 

Pliktområde (Regel 17-1)  
Rött pliktområde bakom green på hål 12, på vänster sida om hål 13 och 14 är oändliga. 
 

Onormala banförhållanden (Regel 16) 
 

a) Mark under arbete (lättnad utan plikt)  
 

Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa 
fåror genom sanden.  
 

b) Oflyttbara tillverkade föremål (lättnad utan plikt) 
 

 Nyplanterade träd med tillhörande trädställning/stödpinnar  

 Stigar och gångvägar som inte är gräsbevuxna. 

 150-metersmarkeringar, plattmarkeringar, orange pinnar och alla 
avståndsmarkeringar på fairway. 

 
Avbryta spelet (Regel 5.7) 
 

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. 
Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 5.7b och dess Anm. Spelet återupptas efter det 
att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas. Följande signaler används: 
 

Avbryta spelet omedelbart (ÅSKA): 
En lång signal med siren. Ta skydd på en lågt belägen punkt. Undvik fria ytor och enstaka 
träd, släpp golfklubban, huka dig och håll ihop fötterna. 
 
Avbryta spelet:  Tre korta signaler med siren, upprepade gånger. Gå till 

klubbhuset. 
 

Återuppta spelet:  Två korta signaler med siren, upprepade gånger. 
 

Plikt för brott mot den lokala regeln: Diskvalifikation 
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Tävlingsorganisation 
Funktion Namn 

Tävlingsledare Lasse Stark 

Tournament Director  Anders Olén 

Domare Stefan Malmberg       0709 36 68 84, 

Domare Ulla Pressing             0706 64 83 88 
 

Tävlingsledning med rätt att fatta beslut enligt Regel 20 består av Tournament Director och 
Domarna ovan. 

  

Spelare som vill kalla på domare ringer 0708-185705 
 
 
 
Inlämning av resultat – Recording area 
 

Omgående efter avslutad rond går spelarna till recording area och rapporterar resultatet till 
Recorder. Scorekortet anses inlämnat när spelaren har lämnat recording area. 
Recording Area är i klubbhuset. Ingång från gaveln. 
Endast 3 spelare åt gången får pga Covid-19 regler finnas hos Recordern samtidigt. 
 

Övrig information 
 

 Caddie är INTE tillåtet.  

 Avståndsmätare är tillåten. 

 Bunkrarna skall krattas. Använd gärna handske eller handduk kring kratta. 

 Flaggan får tas ur eller lämnas kvar i hålet 

 Normala hålkoppar kommer att användas 
 
Rondtid: 4:15 
 
Särspel  
Hål 1 och 18 spelas till avgörande nås 

 


