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LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER 
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid (ange plats) och på hemsidan (www.forsgolf.se). 
Därutöver gäller 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 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. Driving Rangen och övningsområdet definierat av Stolpar och nät till vänster om hål 10 är en out of bounds.  

2. Greener (Regel 13) 
a. 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). 

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger. 

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden 
a. De unga träden identifierade av stödpinnar är spelförbudzoner:  

Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att 

ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt 

Regel 16.1f. 

Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste 

spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2)  

b. När en spelares boll inte har hittats eller det är känt eller så gott som säkert att den är out of bounds får spelaren fortsätta på 

följande sätt i stället för fortsätta enligt slag och distans. Med två slags plikt får spelaren ta lättnad genom att droppa den 

ursprungliga bollen eller en annan boll i detta lättnadsområde (se Regel 14.3): 

Två bedömda referenspunkter: 

▪ a. Bollreferenspunkten: Punkten där den ursprungliga bollen bedöms ha blivit liggande på banan; eller sist skar 

kanten på banans gräns för att sedan gå out of bounds. 

▪ b. Fairwayreferenspunkten: Punkten på fairway på det hål som spelas som är närmast bollreferenspunkten men inte 

är närmare hålet än bollreferenspunkten. 

För denna lokala regels syften innebär ”fairway” varje område med gräs på spelfältet som klippts till faiwayhöjd eller lägre. Om 

en boll bedöms ha förlorats på banan eller sist skar kanten på banans gräns kort om fairway kan fairwayreferenspunkten bli på 

en grässtig eller på en tee på det hål som spelas som klippts till fairwayhöjd eller lägre. Lättnadsområdets storlek grundat på 

referenspunkter: Var som helst mellan: En linje från hålet genom bollreferenspunkten (och inom två klubblängder från den 

linjens utsida) och en linje från hålet genom fairwayreferenspunkten (och inom två klubblängder från den linjens fairwaysida).  

 

Men med dessa begränsningar: 

• Måste vara på spelfältet och 

• får inte vara närmare hålet än bollreferenspunkten.  

Efter att spelaren sätter en boll i spelenligt denna lokala regel: är den ursprungliga boll som förlorats eller var out of bounds inte 
längre i spel och får inte spelas. Detta gäller även om bollen hittas på banan innan slutet på treminuters söktiden (se regel 6.3b). 
Men spelaren får inte använda detta alternativ för att ta lättnad för den ursprungliga bollen när det är känt eller så gott som 
säkert att bollen har blivit liggande i ett pliktområde, eller spelaren har spelat en annan boll provisoriskt med plikten slag och 
distans (se Regel 18.3). En spelare får använda detta alternativ för en provisorisk boll som inte hittats eller när det är känt eller 
så gott som säkert att den är out of bounds. 
Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.  
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4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan 
a. Mark under arbete 

1. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.  

2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark 

under arbete. 

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete. 

4. På spelfältet behandlas områden med skador som orsakats av vildsvin som mark under arbete från vilka lättnad utan 

plikt tillåts enligt Regel 16.1b. Störande inverkan föreligger inte om skadan bara ger störande inverkan på spelarens 

stans.  

5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller 

mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1 

b. Oflyttbara tillverkade föremål 

1. Objekt identifierade med orange markering ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan 

plikt enligt Regel 16.1 är tillåten. 

Det är inte tillåtet att ta lättnad enligt Regel 15.2 

2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade 

föremål har samma status som det tillverkade föremålet. 


