
LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2021 FÖR LJUNGHUSENS GOLFKLUBB  
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. 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 receptionen i klubbhuset och på hemsidan 
(www.ljgk.se). 
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband 
med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till 
Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler. 
 
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): 
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel). 
 

1. Out of bounds (Regel 18.2) 
a. Out of bounds markeras normalt med vita pinnar, men även med stängsel. 
b. Vid spel på hål 14 är en boll out of bounds som stannar på eller bortom finklippta 

delen av spelfältet på hål 15. 
 

2. Pliktområden (Regel 17)  
a. Alla pliktområden är röda. Gränsen definieras generellt av dess naturliga gränser 

(dvs där marken bryter neråt för att bilda den fördjupning som kan innehålla vatten) 
b. På vissa hål är gränsen förtydligad med röda plattor. 

Hål 2, pliktområdet vänster sida innefattar ljungväxtlighet på baksida. 
Hål 5, pliktområde bakom green omfattar även oklippt område bakåt mot outgräns. 
Hål 8, pliktområdet på höger sida på delen mot fairway. 
Hål 13, pliktområde höger sida innefattar ljungväxtlighet på baksida. 
Hål 14, pliktområde bakom green, sänkan pliktområde vänster sida. 
Hål 18, pliktområde höger sida. 
Hål 24, pliktområde vänster sida. 

c. Röda pinnar vid pliktområde avser att visa var pliktområdet är beläget, men har 
ingen annan betydelse.  

d. Diken, även om det inte finns vatten där, är att betrakta som röda pliktområde. 
e. Tillverkade broar och dikesövergångar betraktas som placerade inom pliktområdet. 

 
3. Green (Regel 13) 

a. Begränsningar när en boll måste spelas om efter slag från green. 
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)  
räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.  
 

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål 
a. Mark under arbete 

i. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som 
mark under arbete. 



ii. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som 
ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande 
inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f. 

iii. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete. 
iv. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett 

upphov till djupa fåror genom sanden.  
b. Oflyttbara tillverkade föremål 

i. Belagda vägar.  
ii. Plastarmerade ytor på spelfältet 

Lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.  
c. Organiska föremål 

i. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin 
avsedda placering.  

ii. Väg eller stig som uppkommit genom slitage. 
 

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning 
Förbjuden användning av motoriserad förflyttning 
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av 
motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av 
tävlingsledningen.  
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid 
det tillfället åka med motoriserat transportmedel 
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel. 
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket 
denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål. 

 
 
TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER 

1. Onormalt banförhållande - Spelförbudszon - regel 2.4  
Spelfältsområdet Natura 2000 på hål 18 är ett onormalt banförhållande som i sin helhet 
definierats som spelförbudszon.  
Spelförbudszonen ansluter mot utanförliggande pliktområde. Området är inhägnat och 
markerat med grön topp på blå pinne. 
Lättnad måste tas för boll i spelförbudszonen eller för boll utanför om spelförbudszonen 
inverkar störande på stans eller avsedd sving, regel 16.1f. Spelaren måste ta lättnad utan 
plikt i enlighet, regel 16.1b.  
Referenspunkt : Den närmaste punkten för fullständig lättnad på spelfältet 
Lättnadsområde : En klubblängd, får inte vara närmare hålet än referenspunkten. 
Boll som spelas från spelförbudszon i strid med regeln, ger allmän plikt enligt regel 14.7a 
Boll i utanförliggande pliktområde, som senast skar pliktområdesgränsen anslutande mot 
spelförbudszonen, får spelas som den ligger eller tas lättnad enligt regel 17. 

  



LOKALA BESTÄMMELSER 
                                                         

1. Uppförande kod  
Alla spelare förväntas uppföra sig på ett hederligt sätt och vara ärlig när det gäller alla 
aspekter av spelet. 
• Följa reglerna 
• Spela i rask takt i enlighet med fastslagna rondtider (Speltempo) 
• Värna om andras säkerhet 
• Ta väl hand om banan genom att lägga tillbaka uppslagna torvor, laga nedslagsmärken 

och inte orsaka onödig skada på banan eller skräpa ner. 

Fri dropp i papperskorg för tobaksfimpar och snuspåsar. Skräp som missar papperskorgen 
får droppas om utan plikt. 

2. Banmarkeringar 
Avståndsmarkeringar på banan utgörs av plattor i fairway. Alla längderna är mätta till mitten 
av green. 
Fairwaymarkeringarna är: Vit = 200m Gul = 150m Röd = 100m 

3. Hålflagg 
Hålplacering på green anges med skiftande flaggfärg 
Röd flagga = hålplacering främre del 
Gul flagga = hålplacering mellersta del 
Vit flagga = hålplacering bakre del 

 
 
 
 
 


