
 

Lokala Regler och Tävlingsvillkor
2022 för Karlstad golfklubb 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel och tävlingshandboken kapitel 1-3, Värmlands
golfdistriktsförbund regelkort 2022 samt följande kompletterande lokala regler och tävlingsvillkor. 
De gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. För den 
fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Regler 
för Golfspel www.randa.org Committee Procedures. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och 
dessa anslås på klubbens anslagstavlor. Alla besökare förväntas respektera klubbens ordningsregler 
som finns anslagna på klubbens anslagstavlor. 

Plikt för brott mot lokal regel: (Om inte annat sägs i den lokala regeln) 
Allmän plikt. ( Förlust av hål i match spel eller två slag plikt i slagspel) 

1. Out of bounds 18.2
 
1.  Out of bounds markeras av vita pinnar samt vita plattor. Gränsen defineras som den 
tänkta linjen mellan de vita pinnarnas och plattornas bansidepunkter i marknivå. 

2.  Out of bounds markeras också av vita linjer målade på marken. Där en gräns definieras 
av en vit linje målad på marken har vita pinnar placerats för att gränsen ska synas. Dessa 
pinnar är oflyttbara tillverkade föremål. 

3. Blå 8 Out of bounds börjar vid uteplatsen på södra delen av restaurangen, går runt 
övningsgreenen. Flaggstång samt plattor i mark markerar gräns,avslutar mot chippinggreen. 

2. Onormala markförhållanden 16.1 och organiska föremål. 

1. Mark under arbete. 

   1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till   
     djupa fåror genom sanden är mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten    
     enligt Regel 16.1c 
   2. Blå 8,  igenlagda pliktområden spelförbudzon, markerade med  blå pinne med grön topp
       Lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1f .



 3. Röd 8, Dräneringsstäng från svackan på höger sida av fairway,går diagonalt över fairway 
genom två bunkrar på vänster sida som markeras med blå pinne, regel 16,1 är tillämplig
bunker nr 2 är delvis igenlagd, markeras med blå pinne med grön topp Regel 16,1f är 
tillämplig

    

 

 2. Oflyttbara tillverkade föremål. 

   1. När spelare tar lättnad för skyddsnät, som är ett oflyttbart tillverkat föremål, skall    
      spelaren fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta över, genom eller under nätet.

   2. Stolpar som markerar 150meter är oflyttbara tillverkade föremål Regel 16.1a är   
       passande. 

 3. Organisk del av banan. 

    1. Jordkällare på hål Röd 2/Röd 3 är en organisk del av banan 16.1 inte tillämplig.
        


