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LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2021 FÖR LEKSANDS
GOLFKLUBB
LOKALA REGLER
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande
Lokala regler och Tävlingsvillkor: Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben såvida inget
annat anges i samband med en enskild tävling. Eventuella tillfälliga lokala regler anslås på
anslagstavlan på Tee 1 och på klubbens hemsida.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln eller
eventuell tillfällig lokal regel): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds och Intern out of bounds (Regel 18.2)
a) En boll som ligger på eller bortom vägen mellan hål 13 och 15, där vägen är markerad som out
of bounds, är out of bounds även om bollen ligger på en annan del av banan som är innanför
banans gräns på andra hål.

2. Pliktområden (Regel 17)
a) Det röda pliktområdet på hela högersidan av hål 6 är oändligt.
b) Om en boll är i pliktområdet hål 10 eller hål 18, inklusive när det är känt eller så gott som säkert
att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var
och en med ett slags plikt:
Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen,
markerad med fyra blåa pinnar och placerade på greensidan. Droppzonen är ett lättnadsområde
enligt Regel 14.3.
c) Det röda pliktområdet till höger om green på hål 14, definierat av röda pinnar med grön topp är
oändligt och är samtidigt en spelförbudszon. När en boll är i spelförbudszonen inne i
pliktområdet får bollen inte spelas som den ligger och lättnad för störande inverkan av
spelförbudszonen måste tas enligt Regel 17.1e. Om bollen ligger utanför pliktområdet och
spelförbudszonen har störande inverkan på sving eller stans måste spelaren söka lättnad enligt
16.1f(2).
d) Det omarkerade diket på båda sidorna om vägen mellan hålen 12 och 13 ska behandlas som en
del av spelfältet och inte som ett pliktområde.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16)
Mark under arbete
a) Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror
genom sanden. Lättnad för bollens läge, ej stans.
b) Myrstackar på banan.
c) Berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
d) Grusade dräneringssträngar med synligt grus på spelfältet.
e) Där områden med skadad mark (sten/grus/spill från vägen/öppen jord) finns direkt intill vägen
mellan hål 12 och 13 ska de behandlas som ett enda onormalt banförhållande och lättnad enligt
Regel 16.1.
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4. Green (Regel 13)
1. 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.

5. Skydd av unga träd
Unga träden identifierade av stödpinne, skyddsnät eller grävd planteringsgrop är spelförbudszoner:
Om en spelares boll ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på
spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet vid tävlingsrond
Sätt att avbryta och återuppta spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra
avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). Återsamling i klubbhusområdet. I
båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt
se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Markeringar som definierar eller identifierar gränser på golfbanan
Banmarkeringspinnars färger och vad de betyder
Markering
Röd
Röd/grön
Vit
Blå
Blå/Grön

Innebörd
Regel
Pliktområde
17
Pliktområde, spelförbudszon
17
Out of bounds
18
Onormala banförhållanden
16
Onormala banförhållanden, spelförbudszon
16.1f
Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas
enligt Regel 16.1f

Tävlingsvillkor
Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel, Spel- och
tävlingshandboken kapitel 1-3, Leksands Golfklubbs Lokala regler och eventuella tillfälliga lokala
regler. Dessutom gäller följande tävlingsvillkor för klubbens tävlingar om inte annat beslutats för den
enskilda tävlingen.

Villkor för tävling
Deltagare
För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den
aktuella och för tidigare tävlingar är betalda. Spelaren måste ha tävlingshandicap för att få delta. Spelare
som inte är fullvärdig medlem i Leksands GK måste dessutom betala tävlingsgreenfee.
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Anmälan
Anmälan görs via Min Golf. Anmälningstidens utgång är 2 dagar före första tävlingsdag om inte annat
anges.
Efteranmälan
Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.
Överanmälan
Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler
spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen.
Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb ska
behandlas enligt punkt 8.3.6 i Spel och Tävlingshandboken. Påföljden bör som regel vara avstängning
från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling ska anmälan ske till
spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd. Spelare ska även betala anmälningsavgift, om det inte skett
tidigare. Avgiften ska vara betald före spelarens start i nästa tävling.

Ready golf
En golfrond ska spelas i rask takt. Ditt speltempo påverkar troligen hur lång tid det kommer att ta för
andra spelare att spela sin rond, både de i din egen boll och de i efterföljande bollar. Du har skyldighet
att släppa igenom snabbare bollar och/eller när hålet framför är tomt.
Du bör spela i rask takt under hela ronden, inklusive den tid det tar att:
• förbereda och genomföra varje slag,
• förflytta sig från en plats till en annan mellan slagen och
• förflytta sig till nästa tee sedan ett hål är avslutat.
• skriva ditt scorekort när de andra i bollen gör sina utslag
Du bör förbereda dig inför ditt nästa slag i förväg och vara redo att spela när det är din tur.
När det är din tur att spela:
• rekommenderas att du genomför slaget inom högst 40 sekunder när du kan (eller borde kunna)
spela utan hinder eller störningar, och
• du bör som regel kunna spela fortare än så och uppmuntras att göra det.
• Spela gärna i fel spelordning för att hålla speltempot och gör det på ett säkert och ansvarsfullt
sätt.
• I matchspel, får du och din motspelare komma överens om att en av er får spela i fel ordning för
att vinna tid.
•Inför ditt spel på och omkring green, ställ alltid din golfbag på den sida av green där du kommer
att gå av för att ta dig till nästa tee.
Speltempo – långsamt spel (Regel 5.6)
Långsamt spel kan medföra pliktslag. Enskilt slag ska inte överskrida 40 sekunder.
Första överträdelsen
Andra överträdelsen
Tredje överträdelsen
Fjärde överträdelsen

Varning
Match och slagspel: 1 slags plikt
Allmän plikt
Diskvalifikation
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9 hålsfika
Kortare avbrott (max 8 minuter) får ske efter 9 hål, förutsatt att framförvarande boll ej slagit ut på hål
10. När framförvarande boll slagit ut och lämnar tee 10, avslutas 9-hålsfikat och bollen ska utan
dröjsmål gå till tee 10.
Transportmedel
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel.
Undantag: Spelare som är 70 år och äldre samt spelare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda
transportmedel.
Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks
att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad
Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)
Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt:
Tävling med handicap.
1. Spelhandicapmetoden
2. Matematiska metoden
3. Lottning
Tävling utan handicap – Scratch
Särspel hål för hål tills en segrare koras, hål 1, 18 – hål 1,18 och så vidare.
Scorekortsinlämning (3.3b)
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och lämnat platsen
för inlämning.
Prisutdelning
Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser som inte avhämtas av
spelaren själv, eller dennes ombud, skänkes till prisbord vid annan tävling.
Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.
Säker golf
Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och
bestämmelser beträffande ”Säker Golf”. Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig
disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.
PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSVILLKOR (om inget annat sägs i tävlingsvillkoren):
Allmän plikt (Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag)
Anmärkning: Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i
tävlingen.
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