LOKALA REGLER och TÄVLINGSVILLKOR 2022
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken
kapitel 1–3 samt följande Lokala regler.

A Lokala regler och Tillfälliga lokala regler
Lokala regler och Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i
klubbhusets entréplan, tävlingsexpeditionen och på hemsidan www.lyckornagk.se
Följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband
med en enskild tävling.
Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat anges i den lokala regeln)
Allmän plikt (Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)
Out of bounds. (Regel 18.2)
• Markeras med vita pinnar och vid behov vita linjer.
• Insidan av stenmuren längs övningsgreen fram till 1:ans tee 58.
Pliktområden (REGEL 17)
•
•
•
•

Markerade med röda pinnar, plattor och/eller linjer.
Det röda pliktområdet bakom green på hål 11 är oändligt.
Det röda pliktområdet till höger och vänster om hål 3:s fairway är oändligt.
Det röda pliktområdet till vänster om hål 15:s fairway är oändligt.

Green (Regel13)
Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelas 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.
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Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifierats av blå pinnar/plattor eller på annat sätt angetts
som mark under arbete
2. Områden definierade av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som
skall behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan
av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete
4 . Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett
upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Myrstackar
6. Grusfyllda dräneringssträngar

Oflyttbara tillverkade föremål (Regel 16.1)
• Gulsvarta 150-meterspinnar
• Avståndsplattor på fairway
Begränsningar i att använda speciell utrustning
a. Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1) Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka i någon form
av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare
tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som skall 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 för vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs
plikten på nästa hål.
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Övningsspel (REGEL 5)
På dag för en slagspelstävling är övningsspel tillåtet på och i direkt anslutning till
övningsgreen vid 1:ans tee.
Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet (REGEL 5)
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). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två
signaler (upprepade gånger).
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla
övningsområden också stängda.

B INFORMATION
Banmarkeringar
Vit:
Röd:
Blå:
Blå-grön:

Out of bounds
Pliktområde
Onormala banförhållanden (MUA)
Onormala banförhållanden. Spelförbudzon

Regel 18
Regel 17
Regel 16
Regel 16

Avståndsmarkeringar
Gul/svart pinne markerar 150 m till mitten på green
Vita, gula, röda, plattor på fairway anger respektive 200,150,100 meter till
greenens framkant.
På greenen betecknar generellt
Röd flagga kort flaggplacering
Gul flagga runt mitten av green
Vit flagga långt bak på green.
Separat information med ”Flaggplacering” kan utdelas vid tävling.
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C Tävlingsvillkor
För Tävlingskommitténs (TK) tävlingar
Anmälan till tävling kan ske på följande sätt:
1. På ”Min golf” på www.golf.se
2. Per telefon 0522–20176 till shopen
Klassindelning i tävlingskommitténs tävlingar
Klass A

+8,0 – 12,1

Klass B

12,2 – 21,1

Klass C
Klass D

21,2 – 36,0
36,1 – 54,0

Justering av handicapen inom klasserna kan förkomma beroende på antalet
deltagare i varje klass.
Klassindelning i veterantävlingar
Klass A

+8,0 – 17,0

Klass B

17,1 – 24,9

Klass C
Klass D

25,0 – 36,0
36,1 – 54,0

Justering av handicapen inom klasserna kan förkomma beroende på antalet
deltagare i varje klass.
Handicapgräns
Vi vissa tävlingar kan handicapgräns förekomma.
Högsta tillåtna handicap betyder att spelare med högre handicap än den angivna får
delta i tävlingen, men ej tillgodoräkna sig mer än den högsta tillåtna handicapen.

Handicapgräns är den högsta respektive lägsta handicap som krävs att spelaren
skall ha för att ha rätt att delta i en viss tävling.
Spelhandicap: Tilldelade slag vid olika spelformer:
Singeltävling: Full spelhandicap.
Foursome: 50% av den sammanlagd spelhandicap.
Greensome: 60% av den lägre + 40% av den högre spelhandicapet, adderas och
avrundas.
Fyrboll: 90 % av respektive spelares spelhandicap.
Senaste anmälningstid är, om annat inte framgår, kl.16.00 TRE DAGAR före
tävlingsdag.
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Önskemål om tidig eller sen start: Spelare kan begära tidig eller sen start vid
anmälan. Spelaren kommer att lottas tidigt eller sent i sin klass/startgrupp.
Bindande anmälan
Anmälan är bindande – dvs. om man inte före anmälningstidens utgång tar tillbaka
sin anmälan till tävlingen är man skyldig att betala anmälningsavgiften oavsett om
man spelar eller inte. De beräknade anmälningsavgifterna vid anmälningstidens
utgång ligger till grund för beräkning av prisbordets omfattning.
Anmälningsavgifter
A. Vid av tävlingskommittén anordnad tävling och där annat ej anges:
Foursome, Greensome, Fyrboll 18 hål 200:-/par, 36 hål 300:-/par
Singeltävling 18 hål 100: B. Anmälningsavgifter för Damtävlingarna, Juniortävlingarna
och Veterantävlingarna – kontrollera vid anmälan!
C. För vissa tävlingar och tävlingarna i Lyckornaveckan gäller särskilda
anmälningsavgifter – kontrollera vid anmälan!
Om du ångrar dig
Om Du ångrar dig kan du ta tillbaka din anmälan genom att avanmäla dig på ”Min
golf” eller genom att ringa 0522 – 20 176 före anmälningstidens utgång, vanligtvis
kl.16.00 TRE dagar före tävlingsdagen.
För veterantävlingar gäller kl. 12.00 TRE dagar före tävlingsdagen.
Uteblivande från tävling
Spelare som uteblir från start i en tävling eller avanmält sig efter anmälningstidens
utgång, är skyldig att betala anmälningsavgiften. Obetald anmälningsavgift innebär
avstängning från tävling tills skulden är reglerad.
Handicapkontroll
Kontrollera regelbundet din Exakta handicap på ”Min golf”. Kontrollera hcp som står
på scorekortet innan start i en tävling.
Deltagarantal
Understiger antalet deltagare i en klass fyra kan denna utgå. Tävlingskommittén kan
dock göra undantag från denna regel exempelvis i klubbmästerskapstävlingar.
Antalet deltagare i lagtävlingar är begränsat enligt följande:
Lyckornaveckan 180 spelare Övriga tävlingar 150 spelare.
Då antalet spelare är begränsat gäller följande
Handicaptävlingar
Maximalt antal startande är 90. När anmälningstiden gått ut får de 90 först anmälda
delta i tävlingen.
Vid återbud erbjuds de övriga anmälda spelarna plats i tur och ordning efter när de
anmält sig.
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Scratchtävlingar
Maximalt antal startande 90.
Anmälan kan ske fram till anmälningstidens utgång. De 90 med lägst hcp får delta.
Vid återbud erbjuds de övriga anmälda spelarna plats i tur och ordning efter exakt
hcp.
Avgörande vid lika resulat
Vid hcp-tävling: Spelhandicapmetoden, d.v.s. lägst spelhandicap går före.
Vid scratch-tävling: För att utse segrare, samma resultat vid scratchtävling, gäller
särskiljning genom särspel ”hål-för-hål”. Särspel sker på hål 1-17-18. Övrig
särskiljning, om sådan krävs, sker med ”Matematiska metoden”.
Speltempo 5.6a
En spelare får inte orimligt fördröja spelet, vare sig under spelet av ett hål eller mellan
två hål.
En spelare kan tillåtas ett kortare avbrott av speciella skäl.
• när spelaren begär hjälp från domare eller tävlingsledning
• när spelaren blir skadad eller sjuk
• när det finns något annat gott skäl.
Plikt för brott mot Regel 5.6a
•
•
•
•
•

Plikt vid första överträdelsen: Varning
Plikt vid andra överträdelsen: Matchspel och slagspel, ett slags plikt
Plikt vid tredje överträdelsen: Matchspel: förlust av hål. Slagspel Allmän plikt
Plikt vid fjärde överträdelsen: Diskvalifikation
Om spelaren fördröjer spelet mellan två hål på ett orimligt sätt, läggs plikten på
nästa hål.

Spel från Tee 61, 58, 55, 49 resp. Tee 41
Tee i handicaptävlingar.
Om inget annat anges gäller valfri slopad tee. Vilket innebär att herrar kan välja mellan tee
61, 58, 55, och 49. Damer kan välja mellan tee 58, 55, 49 och 41.
Önskemål om tee skall anges vid anmälan.
Är det inte möjligt att välja tee vid anmälan, är den aktuella tävlingen undantagen
från ovan.
”Scoring area”, scorekortsinlämning
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen
och lämnat platsen för inlämning.
Priser
Priser avhämtas vid prisutdelningen av pristagaren eller dennes ombud.
Ej avhämtade priser tillfaller tävlingskommittén.
Prisutdelning skall om möjligt ske efter att varje klass spelat färdigt.
Resultat – tävlingen officiellt avslutad

2022-05-14/SvE

Sida 6

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen
avslutad.
Greenfee vid tävling
Greenfee vid tävlingar på Lyckorna GK är 350 kr per person. För tävlingar där
spelformen är greensome eller foursome är greenfee 250 kr. För tävlingar som
sträcker sig över flera dagar erläggs endast greenfee för första tävlingsdagen.
Vid tävling gäller följande rabattkort, frikort och överenskommelser:
Bästkort, TKK, fyrklöverrabatt samt introduktionskort inom fyrklövern, golfhäftet på
vardagar (ej v29-33), den inom BDGF överenskomna rabatten för fullbetalande
medlemmar. Fri greenfee för juniorer inom BDGF, juniorer utanför distriktet har 50%
rabatt på ordinarie greenfee. OBSERVERA att undantag förekommer, kontrollera
alltid vid anmälan!
Observera att SGF introduktionskort, BDGF introduktionskort, GAF kort, PGAkort, SGA-kort inte gäller vid tävling på Lyckorna GK.
Endast en typ av rabatt kan utnyttjas vid varje tillfälle.
Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att vid behov genomföra ändringar i
tävlingsvillkoren och tävlingsprogrammet.
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