
 
 

 

Lokala regler Hinton Golf Club – Kvarnby 

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 gäller. 

Markering Regelhänvisning Regel 

Vit Out of bounds 27 

Gul Vattenhinder 26 

Röd Sidovattenhinder 26 

Blå Mark under arbete (MUA) 25 

Blå-vit MUA: spel förbjudet Bil. 1, Del A 2 a 

 

1. Out of bounds (Regel 27-1) 

 Den finklippta delen av hål 2 vid spel på hål 5 

 

2. Vattenhinder (Regel 26) 

Hål 11 

Boll som går i sidovattenhindret vid green mellan två rödvita markeringar kan droppas i närmaste 

droppzon (DZ) med ett slags plikt. 

Vid droppning i droppzon måste bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade 

bollenär i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar 

ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 

Anmärkning. 

Hål 12 

Om det är tveksamt om en boll hamnat i eller är förlorad i vattenhindret får spelaren spela en andra 

boll provisoriskt från tee enligt Regel 26-1. Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret 

måste spelaren fortsätta med denna. Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret skall spelaren 

antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats 

provisoriskt enligt Regel 26-1. Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom fem 

minuter som tillåts för sökande, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt. 

(Provisorisk boll får inte spelas om det är känt eller så gott som säkert att den ursprungliga bollen är i 

vattenhindret.) 

3. Onormala markförhållanden (Regel 25-1) 

Skador i bunker orsakade av rinnande vatten; regel 25-1 gäller. 

 

4. Hindrande föremål (Regel 24) 

a. Riktstolpar; regel 24-2 gäller 

b. Gulsvarta markeringar; regel 24-2 gäller 

c. Unga träd med skyddsnät eller stödpinnar; regel 24-2 måste tillämpas. 

d. Avrinningsdike vid belagd väg; regel 24-2b(i) eller 24-3b(i) gäller. 

e. Alla avståndsmarkeringar som visar avstånd till framkant av green är oflyttbara hindrande föremål; 

(vitt 200 m, gult 150 m, rött 100 m). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

5. Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1). 

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt 

rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. 

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna 

lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt 

rubbas. Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller 

någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt 

nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras. 

6. Avståndsmätare (Regel 14-3) 

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare 

under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra 

förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnader, vindhastighet mm), bryter 

spelaren mor Regel 14-3. 

7. Avbrott i spelet (Regel 6-8b) 

Avbryta spelet omedelbart:  En lång signal (Regel 6-8 b anmärkning) 

Avbryta spelet:                         Tre signaler upprepade gånger (Regel 6-8 b) 

Återuppta spelet:                     Två korta signaler upprepade gånger (Regel 6-8 d) 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): 

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag 

Länkar:  

Regler för golfspel 2016 

Spel och Tävlingshandboken 

EGA handicapregler 

Under Golf.se finns det utförliga beskrivningar om hur regler och EGA (Handicap) ska tolkas och 

praktiskt tillämpas. Här finns också några mycket bra animerade filmer om hur de 12 vanligaste 

reglerna skatillämpas i praktiken.  
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http://www.golf.se/globalassets/regler-och-handicap/regler-for-golfspel-2016.pdf
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=khsn2tzh&gInitPage=1
http://www.golf.se/globalassets/regler-och-handicap/ega-handicapregler-2016.pdf

