
LOKALA REGLER 2016 FÖR PERSTORP GOLFKLUBB 
Sanktionerade tävlingar på Perstorp Golfklubb spelas enligt SGF:s Regler för Golfspel 2016-2019, SGF:s Spel-och

tävlingshandboken .Handicapregler samt följande lokala Regler

1. LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla, vid 1: a tee och på 
hemsidan.
Därutöver gäller följande lokala regler, för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild
tävling.
Följande markeringar gäller på banan
 1.1Banmarkering                                             Regelhänvisning                                 Regel
Vit                                                                 Out of Bounds                                      27
Gul                                                                Vattenhinder                                         26
Röd                                                                Sidovattenhinder                                  26
Blå (ev vita linjer)                                         Mark under arbete (MUA)                    25
Blå-vit                                                           MUA med spelförbud                           Bilaga 1 Del A, 2a
Orange                                                           Oflyttbart hindrande föremål                Regel 24
Grön topp                                                      Miljökänsligt område                            Bilaga 1 Del A, 2c
 1.2 Out of bounds ( Regel 27)
Banans gräns utgöres av vita stolpar samt till vänster om spelfältet på hål 16 vitmålade trädstammar..
1.3 Vattenhinder (Regel 26)
Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av.
1.4 Onormala markförhållanden (MUA mm) ( Regel 25-1)
a) Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet – Se Regel 25-2 sista 
meningen.
b) Skador i bunker, orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark 
under arbete.
1.5 Pluggad boll ( Regel 25-2)
Lättnad utökas till hela spelfältet, sid 136-137.
1.6 Hindrande föremål ( Regel 24)
Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål  (Regel 24-1 gäller)
 1.7 Skydd av unga träd ( Regel 24-2)
Om ett träd på spelfältet försett med stödpinne/pinnar har störande inverkan på spelarens stans eller 
området för spelarens avsedda sving skall spelaren lyfta bollen utan plikt droppa den enligt Regel 24-
2b. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel
1.8 Organisk del av banan (Regel 13 ingen lättnad utan plikt från dessa förhållanden)
Alla stengärdesgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort från gärdesgårdarna.
1.9 Boll träffar ledningstråd.
Om en boll träffar ledningstråd på hål 15 skall slaget inte räknas och spelaren måste spela en boll, 
utan plikt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades i enlighet med Regel 20-5.
1.10 Avståndsmätare (Regel 14-3)
Ny best. om avståndsmätare 2016
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 (t ex höjdskillnader eller 
vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3. Plikt: Matchspel - förlorat hål; Slagspel
- två slag. För ytterligare överträdelse - Diskvalifikation. Om en överträdelse sker 
mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.

Övning (Regel 7)
Övning är tillåten på därför avsedda områden.

Plikt, om inte annat sägs i den lokala regeln:
Matchspel – Förlust av hål. Slagspel –Två slag
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