
 

SGF Senior Tour D30/D50/D60 

Halmstad GK, Södra banan 

4 – 5 maj, 2019 

 

 

Gäller endast 2019-05-04 – 2019-05-05 
 

Tävlingen spelas enligt de gällande upplagorna av Regler för Golfspel, Spel- och 

Tävlingshandboken 1-3, Manual SGF Senior Tour 2019 och SGF:s regelkort 2019 

samt följande kompletterande lokala Regler 

 

KOMPLETTERANDE LOKALA REGLER 

Dessa Regler upphäver alla andra Lokala Regler och Tävlingsbestämmelser på klubben. 

 

Lägesförbättring 
En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet får lyftas utan plikt och rengöras. Innan 
bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste spelare placera denna 
på en punkt inom EN KLUBBLÄNGD från och inte närmare hålet än där den ursprungligen 
låg, som inte är i ett pliktområde och inte på en green. En spelare får bara placera sin boll en gång 
och den är i spel när den har placerats. 
 
Onormala banförhållanden (Regel 16-1) 
1. Mark under arbete (MUA)  
a. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark 
under arbete.  

b. Myrstackar på spelfältet är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren måste ta 
lättnad, utan plikt.  

c. Berg i dagen och jordfast sten på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete.  
d. Stenlagda vägen och området bortom den, i anslutning till greenen hål 18 är mark under arbete 

och lättnad får tas utan plikt enligt Regel 16.1 eller som ett extra alternativ ta lättnad genom att 

droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen till vänster bakom green (även 

om droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg). Droppzonen är ett 

lättnadsområde enligt regel 14.3. 

 
2. Oflyttbara hindrande föremål  
Om ett ungt träd eller buske, identifierat med stödpinne påverkar spelarens stans eller området 
för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur 
som föreskrivs i Regel 16.1f.  
 
PLIKT FÖR BROTT MOT KOMPLETTERANDE LOKAL REGEL: 
Två slag 

  

http://www.hgk.se/
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INFORMATION TILL SPELARE: 

Scoring Area 

Scoring Area är beläget utanför tävlingskansliet, i foajén vid sofforna. 

Informationstavla 

Den officiella informationstavlan finns utanför tävlingskansliet. 

Tävlingsledning 

Christian Jakobsson, Klubbdirektör/TL, tel. 070-846 65 36 

Linda Nevrén, TD, tel. 070-580 54 20 

Bertil Johansson, Distriktsdomare, tel. 0704-824427 

Lars-Erik Blank, Distriktsdomare, tel. 0768-448353 

Deras beslut är slutgiltigt (Regel 20.2) 

Officiell tid 

Officiell tid är svensk normaltid 

Tillkalla domare 

För att kalla på domare ring:  

Bertil Johansson, Distriktsdomare, tel. 0704-824427 

Lars-Erik Blank, Distriktsdomare, tel. 0768-448353 

Reception:  035-17 68 00 

Kansli:  035-17 68 01 
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