
Committee Procedures Kapitel 8 Modell för Lokala Regler; 
Förslag på formulering till lokala regler finns i Guideboken under resp. rubrik 

 
8 Modeller för Lokala Regler (sid. 449-451) 

Detta kapitel tar upp godkända Modeller för Lokala Regler som kan användas av en 
tävlingsledning: 

 Dessa kan tas med i sin helhet eller tjäna som exempel på hur en viss lokal regel skrivs 

 Lokala regler är bara godkända om de överensstämmer med dessa riktlinjer 

 En tävlingsledning uppmanas att använda den rekommenderade texten  

 Tävlingsledningen ska tillse lokala regler finns tillgängliga för spelarna, utdelade eller anslagna  

 Om inte annat anges ska plikten för bryta mot en lokal regel vara den allmänna plikten 
 

Grundläggande principer för att införa lokala regler: 
 Lokala regler har samma status som en golfregel 

 En tävlingsledning får inte använda en lokal regel för att upphäva eller förändra en golfregel  

 Om en lokal regel införs för en tillfällig situation ska den tas bort så snart situationen inte 
längre kräver att den lokala regeln används 

 När en spelare spelar en handicapgrundande rond, måste spelaren spela ronden enligt 
golfreglerna och gällande lokala regler 
 

Om lokala onormala förhållanden påverkar möjligheten till spel på lika villkor kan 
tävlingsledningen kontakta SGF:s regelkommitté för vägledning i att formulera lokal regel för dessa 
lokala onormala förhållanden som avviker från ovanstående grundläggande principer. 

 
Modeller för Lokala Regler är indelade i följande kategorier: 

 
8A  Out of Bounds och banans gränser (sid. 451-453) 
 

(1) Definiera banans gränser (sid. 451) 
En tävlingsledning kan definiera banans gränser på många sätt och det är inte möjligt att ge en 
fullständig förteckning över de Modeller för Lokala Regler som kan användas för detta. 
Det avgörande är att vara tydlig och noggrann när banans gränser definieras i de lokala reglerna. 
 
Här nedan följer några exempel: 

 Out of bounds definieras av linjen mellan de vita pinnarnas och staketstolparnas insida mot 
banan i marknivå   

 Out of bounds definieras av en vitmålad linje (dragen från stolpe till stolpe)  

 Gränsen till höger på hål xxx definieras av den vita linjen längs bansidan mot vägen 
 

(2) Klargöra var gränsen går när mur eller väg används (sid. 451-452) 
När en gräns definieras av föremål som en mur eller en väg bör tävlingsledningen definiera 
gränsens kant. 
Beroende på formen eller skicket på en mur kan det finnas skäl att definiera gränsen som om den 
är bortom muren eller använda bansidans kant av muren som gräns. 

 
(3) Out of bounds när en allmän väg går genom banan (sid. 452) 
En allmän väg som går genom en bana kan definieras som out of bounds.  
En boll som spelas från ena sidan vägen och blir liggande på andra sida den vägen är in bounds, 
men bollen skulle ha varit out of bounds om den blev liggande på själva vägen. 
Om tävlingsledningen menar att det är orättvist att behandla dessa situationer på olika sätt kan 
den införa en lokal regel som säger att en boll som spelas från ena sidan vägen och blir liggande på 
andra sidan av den vägen är out of bounds. 

 
(4) Interna Out of Bounds (sid. 452) 
Med hänsyn till bandesign eller säkerhet, kan tävlingsledningen välja att ange att en viss del av 
banan är out of bounds under spel av ett visst hål. Detta för att hindra spelare att spela till och från 
en annan del av banan.  



T.ex. kan en intern out of bounds på ett dog-leg hål användas för att hindra spelare från att skära 
av dog-legen genom att spela en boll till fairway på ett annat hål. 
Det är däremot inte tillåtet att skriva en lokal regel som anger att en boll är out of bounds om den 
skär bangränsen i luften, även om den åter skär bangränsen, kommer tillbaka och blir liggande på 
samma del av banan.  

 

(5) Pinnar som identifierar Out of Bounds (sid. 453) 
När gränsen för out of bounds definieras av en linje på marken, ett dike eller på annat sätt som 
inte syns på långt avstånd kan tävlingsledningen sätta pinnar längs gränsen så att spelarna kan se 
var gränsens kant är. 
 
Föremål för banans gräns får inte flyttas och lättnad utan plikt medges vanligtvis inte, men 
tävlingsledningen kan ge lättnad för dessa pinnar som då också ska klargöra dessa pinnars status. 
Sådana pinnar kan markeras på ett annat sätt t.ex. kan vita pinnar med svart topp användas. 

 

8B Pliktområden (sid. 453-459) 
 

(1) Definiera pliktområden (sid. 453.454) 
Tävlingsledningen kan definiera pliktområden på banan på många sätt och det är inte nödvändigt 
eller möjligt att ge en fullständig förteckning över Modeller för Lokala Regler som kan användas för 
detta ändamål. 
Det avgörande är att vara klar och tydlig när pliktområden definieras i de lokala reglerna. 
 
Inga speciella Modeller för Lokala Regler ingår i detta avsnitt, men här följer några exempel: 

 Vid spel av hål xxx ska det gula pliktområdet på hål yyy spelas som ett rött pliktområde 

 Det röda pliktområdet på hål xxx sträcker sig till och sammanfaller med gränsen för out of 
bounds 

 Det röda pliktområdet på hål xxx som bara är definierad på en sida är oändligt 
 

Det är lämpligt att markera kanterna på pliktområden, men gränsen till pliktområdet kan ibland 
definieras med text i de lokala reglerna.  
Detta bör bara göras där det är mycket liten tvekan om var gränsen till pliktområdet börjar. 
Exempelvis: 

 Alla sandområden (Waste Areas) är röda pliktområden och gränsen till pliktområdet är där 
gräset och sanden möts 

 Där en konstgjord mur omger kanten av en sjö eller annan vattensamling definieras 
pliktområdet av murens yttre kant 

 

(2) Lättnad på motsatt gräns av rött pliktområde (sid. 454-456) 
Regel 17.1 ger en spelare möjligheten att ta lättnad i sidled eller bakåt med flagglinjen med 
utgångspunkt från var spelarens boll sist skar gränsen till ett rött pliktområde.  
Men beroende på om pliktområdets läge är precis intill banans gräns, kan dessa alternativ lämna 
spelaren utan något annat alternativ än att ta lättnad med slag och distans. 
Tävlingsledningen kan då införa en lokal regel som tillåter lättnad i sidled på motsatt sida av det 
röda pliktområdet som ett extra lättnadsalternativ. 

 
När en lokal regel övervägs för att tillåta ytterligare lättnad: 

 Tävlingsledningen bör införa den lokala regeln när en spelare skulle allvarligt missgynnas om 
den inte infördes 
 

Två sådana exempel är: 

 När en bangräns sammanfaller med gränsen till ett pliktområde längs sidan av ett hål och 
bollen sist skar in i pliktområdet på bangränssidan skulle spelaren inte ha något annat 
lättnadsalternativ än att spela igen med slag och distans 

 När pliktområdets utformning är sådant att det kan vara oklart var bollen senast skar in i 
pliktområdet och beslutet om på vilken sida av pliktområdet bollen sist skar avsevärt påverkar 
var lättnad ska tas. Exempelvis om ett ganska smalt pliktområde gränsar till buskar och tjock 
ruff på ena sidan och till fairway på andra sidan 
 

Tävlingsledningen bör ange vilket pliktområde där den lokala regeln gäller i stället för att låta den 
gälla för alla röda pliktområden på banan  



 Den lokala regeln bör inte användas för att tillåta en spelare att använda detta 
lättnadsalternativ endast för att komma över ett rött pliktområde till ett bättre läge än som 
kan fås om bara normal lättnad i sidled gäller och används 

 I stället för denna lokala regel kan tävlingsledningen införa en eller flera droppzoner 
 

Klargörande: Den raka linjen till en punkt på motsatta sidan får inte skära över annat område på 

banan och om den raka linjen från punkten där bollen sist skar gränsen av pliktområdet till den 
andra sidan på samma avstånd från hålet, skär över mark utanför pliktområdet, är spelaren inte 
tillåten att använda punkten på motsatt sida. (Clarification) 
 

(3) Provisorisk boll för boll i pliktområde (sid. 456-457) 
Enligt Regel 18.3 får en spelare inte spela en provisorisk boll om det är känt eller så gott som säkert 
att spelarens boll är i ett pliktområde. 

 
Men i sällsynta fall kan storleken, formen eller läget av ett pliktområde vara sådan att: 

 Spelaren inte kan se om bollen är i pliktområdet 

 Spelet skulle fördröjas om spelaren var tvungen att gå framåt för att leta efter bollen innan 
spelaren återvänder för att spela en annan boll med plikt av slag och distans och 

 Om den ursprungliga bollen inte hittas skulle det vara känt eller så gott som säkert att bollen 
är i pliktområdet 

Vid sådana situationer kan tävlingsledningen, för att spara tid, tillåta spelaren att spela en boll 
provisoriskt samt ange när en sådan provisorisk boll måste eller får spelas samt måste eller får 
överges.  

 

(4) Definiera öppna vattendrag som del av spelfältet (sid. 458) 
Om ett öppet vattendrag normalt inte innehåller vatten (t.ex. ett dräneringsdike eller 
avrinningsområden som är torra utom när det regnar) kan tävlingsledningen definiera området 
som en del av spelfältet. 
Tävlingsledningen kan också markera ett sådant öppet vattendrag som ett pliktområde under de 
tider på året då det innehåller vatten eller lämna det som en del av spelfältet och i så fall ska 
vatten som ansamlas behandlas som tillfälligt vatten.  
Men områden som i normala fall ska innehålla vatten bör markeras som pliktområde under hela 
året. 

 

(5) Speciell lättnad när pliktområde gränsar till bunker (sid. 458-459) 
Det finns hål där en del av gränsen till ett rött pliktområde är så nära en bunker att en spelare som 
tar lättnad i sidled kan behöva droppa en boll i bunkern. 
Om så är fallet kan tävlingsledningen skapa ett extra lättnadsalternativ som tillåter spelaren att, 
med ett slags plikt, ta lättnad i en droppzon som ligger på fairwaysidan av bunkern. 

 

8C Bunkrar (sid.459-460) 
 

(1) Klargöra en bunkers kant (sid. 459) 
När det kan vara svårt att bestämma en bunkers kant på grund av slitage eller när bunkrar går ihop 
med områden med sand som finns på spelfältet kan tävlingsledningen behöva definiera bunkerns 
kant. 
 

(2) Ändra status för områden med sand (sid. 459-460) 
Definitionen av ”bunker” anger att en bunker är ”ett särskilt iordningställt område med sand”.  
Om tävlingsledningen vill definiera ett iordningställt område med sand som del av spelfältet eller 
definiera ett inte iordningställt område med sand som en bunker kan den göra detta med en lokal 
regel. 
 

(3) Klargöra status för sandliknande material (sid. 460) 
Bunkrar på en bana kan ibland innehålla sandliknande material t.ex. krossade snäckskal eller 
lavaaska. Sådana material ska behandlas som sand när Regel 12 används (se definitionen 
”bunker”). 
Som en konsekvens kan tävlingsledningen också välja att behandla sådana material som sand 
överallt på banan. 

https://www.randa.org/sv-se/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-12


 
(4) Förklara att en övningsbunker är del av spelfältet (sid. 460) 
När en bana har övningsbunkrar inom banans gränser förlorar de inte därigenom sin status som 
bunker. Men skicket på övningsbunkrar kan vara mycket dåligt – exv. inte krattade. 
Tävlingsledningen ge spelarna lättnad genom att förklara övningsbunkrar vara mark under arbete 
och en del av spelfältet som tillåter spelarna att ta lättnad utan plikt utanför bunkern. 

 

8D Greener (sid. 460-463) 
 

(1) Klargöra en greens kant (sid. 460) 
På en del banor underhålls områdena runt greener på ett sådant sätt att det kan vara svårt för 
spelaren att avgöra om spelarens boll är på green.  
I så fall kan tävlingsledningen markera en greens kanter med målade prickar. 
 

(2) Status för green när tillfällig green används (sid. 461) 
Det kan finnas tillfällen då en green på ett hål inte kan användas t.ex. på grund av dåligt väder eller 
beror på lagnings- eller underhållsarbete. Tävlingsledningen kan då ställa i ordning en tillfällig 
green och införa en lokal regel som definierar denna som den green som är i spel på det hålet. Den 
green som har ersatts av en tillfällig green bör definieras som fel green så att spelare inte tillåts 
spela från den. 
 

(3) Förbjuda spel från fel green när det bara finns störande inverkan för stansen (sid. 461-462) 
Det kan finnas situationer där tävlingsledningen vill neka en spelare lättnad från en fel green när 
den störande inverkan endast är för spelarens stans, till exempel: 

 att det är tjock ruff nära green och tävlingsledningen anser att det skulle vara orättvist att en 
spelare måste ta lättnad in i ett sådant område 
 

(4) Förbjuda spel från kanten precis utanför och runt fel green (sid. 462) 
 
(5) Status för övningsgreen eller tillfällig green (sid. 462-463) 
 

(6) Dela en dubbelgreen i två skilda greener (sid. 463) 
 

8E Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden (sid. 463-476) 
 

(1) Droppzoner (sid. 463-465) 
En droppzon är en speciell form av lättnadsområde som tävlingsledningen kan införa.  
När en spelare tar lättnad i en droppzon måste spelaren droppa bollen i och få den att bli liggande 
i droppzonen.  
Droppzoner bör användas när det kan bli praktiska problem att spelare ska använda de normala 
lättnadsalternativen t.ex. vid: 

 Fel green 

 Onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål) 

 Farlig situation på grund av djur 

 Pliktområden 

 Ospelbar boll 
 

Följande gäller när en boll droppas i en droppzon: 

 Spelaren behöver inte stå i droppzonen när bollen droppas 

 När en spelare använder en droppzon definieras lättnadsområdet av denna droppzon och 
bollen måste droppas i och bli liggande i droppzonen 

 Om droppzonen definieras av en linje på marken är linjen inne i droppzonen 

 
(2) Rengöra bollen (sid. 465-466) 
Det är inte lämpligt att införa denna lokala regel efter att spelet av en slagsspelsrond har 
påbörjats.  
I matchspel kan den lokala regeln införas mellan spelet av två hål även efter att en match har 
påbörjats eftersom spelarna har lika stor fördel av den. 
 



För riktlinjer om när och hur denna lokala regel kan användas för att resultaten ska kunna vara 
handicapgrundande se handicapreglerna. 
 

(3) Lägesförbättring (sid. 466-467) 
När tillfälliga lokala onormala förhållanden skulle kunna påverka spel på lika villkor kan berörda 
delar av banan definieras som mark under arbete. Men ogynnsamma förhållanden som kraftigt 
snöfall, tjällossning, långvarigt regn eller extrem hetta kan ibland skada banan.  
När sådana förhållanden finns på många ställen på banan kan tävlingsledningen införa en lokal 
regel för ”lägesförbättring” för att medge spel på lika villkor eller för att skydda fairway.  
En sådan lokal regel bör tas bort så snart som förhållandena tillåter det. 
Att använda denna lokala regel utanför fairway på övriga delen av spelfältet rekommenderas inte 
eftersom det kan leda till att en spelare får lättnad utan plikt från områden där bollen annars 
skulle vara ospelbar, t.ex. i områden med buskar eller träd. 
 
Det är inte tillåtet att införa denna lokala regel efter att en slagspelsrond har påbörjats.  
I matchspel kan den lokala regeln införas mellan spelet av två hål även efter att en match har 
påbörjats eftersom spelarna har lika stor fördel av den. 
 
För riktlinjer om när och hur denna lokala regel kan användas för att resultaten ska kunna vara 
handicapgrundande se handicapreglerna. 
 

(4) Lättnad från luftningshål (sid. 467-468) 
Luftningshål är inte ”hål gjorda av banpersonal”. Det innebär att spelarna inte får laga dem på 
greenen eller ta lättnad utan plikt från dem på spelfältet, men sådana hål kan störa sättet att 
spela.   
Om tävlingsledningen bestämmer att luftningshål är mark under arbete kan en spelare inse att det 
är opraktiskt eller omöjligt att få fullständig lättnad. 
Tävlingsledningen kan då välja att, när luftningshål påtagligt medför störande inverkan på bollens 
läge eller området för den avsedda svingen, ge lättnad som för mark under arbete, men ta bort 
lättnad för störande inverkan på spelarens stans.  
Denna lokala regel bör tas bort så snart luftningshålen har läkt ut tillräckligt mycket för att undvika 
påtaglig störande inverkan. 
 

(5) Alternativ till slag och distans för förlorad boll eller boll out of bounds (sid. 468-473) 
 

(6) Spellinjelättnad för skyddstaket (sid. 473) 
 

(7) Lättnad från elektriskt gränsstaket (sid. 473-474) 
När ett elstängsel används som gränsstaket är en lokal regel som ger lättnad utan plikt för en boll 
som ligger inom ett visst avstånd, t.ex. två klubblängder, från gränsstaketet tillåten.  
Då kan spelaren mäta två klubblängder från staketet och sedan ha en extra klubblängd i vilken 
spelaren får droppa bollen, men inte närmare hålet än där bollen ursprungligen låg. 
 
Annars är det inte tillåtet att införa en lokal regel som ger lättnad utan plikt från ett gränsstaket 
även om tävlingsledningens skäl är att skydda staketet från skada. 

 
(8) Definiera spelförbudszoner (sid. 474-475) 
Det kan finnas delar på banan där tävlingsledningen vill förbjuda spel och i så fall måste varje 
område behandlas antingen som inom ett onormalt banförhållande eller som inom ett 
pliktområde. 
Tävlingsledningen kan använda spelförbudszoner av vilka skäl som helst t.ex.: 

 För att skydda vilt, bon eller miljökänsliga områden 

 För att undvika skador på unga träd, blomrabatter, gräsodlingar, nytorvade eller planterade 
områden 

 För att skydda spelare från fara 

 För att bevara platser av historiskt eller kulturellt intresse 

 
(9) Definiera ett out of boundsområde som en spelförbudszon (sid. 475) 
En spelare får inte spela en boll från out of bounds.  



Det kan finnas områden out of bounds som tävlingsledningen vill definiera som spelförbudszoner 
t.ex. för att hindra spelare från att skada något som växer i detta område när det ger störande 
inverkan vid spel av en boll på banan.  
I så fall måste spelaren ta lättnad utan plikt om spelarens boll är på banan men området för 
spelarens avsedda stans är i spelförbudszonen eller spelarens sving vidrör något som är i 
spelförbudszonen. 
 

(10) Skydd av unga träd (sid. 475-476) 
För att undvika skador på unga träd när en spelare slår ett slag kan tävlingsledningen förklara 
dessa som spelförbudszoner: 

 Om en spelare får någon form av störande inverkan från ett sådant träd som bestämts vara 
en spelförbudszon måste spelaren ta lättnad 

 Om spelarens boll ligger i ett pliktområde måste spelaren antingen ta lättnad utan plikt enligt 
den lokala regeln inom pliktområdet eller fortsätta med plikt enligt Regel 17.1 
 

Sådana träd bör identifieras med pinnar, band eller på något annat tydligt sätt. 
När trädet vuxit färdigt och inte längre behöver detta skydd bör tävlingsledningen ta bort den 
lokala regeln. 

 
(11) Boll träffar kraftledning (sid. 476) 
Om en permanent, upphöjd kraftledning kan ge störande inverkan på spelet av ett hål kan 
tävlingsledningen införa en lokal regel som kräver att om en boll träffar kraftledningen (och torn, 
stödvajrar eller stolpar som stödjer kraftledningen) räknas inte slaget och spelaren måste spela 
slaget igen.  
Denna lokala regel bör inte användas för kraftledningar som är out of bounds. 
 
En lokal regel som ger spelaren valfrihet att spela om slaget om en boll träffar en kraftledning får 
inte införas. 

 
(12) Boll spelas från utanför ett lättnadsområde när lättnad tas med flagglinjen (Clarification) 
Tävlingsledningen kan införa en lokal regel att man befrias från plikt under speciella 
omständigheter då en boll spelas från utanför lättnadsområdet efter att lättnad har tagits med 
flagglinjen. 
Enligt denna lokala regel får en spelare inte plikt för att ha spelat från fel plats, så länge som bollen 
droppas inom lättnadsområdet och stannar inom en klubblängd från där den först träffade 
marken. 
Till exempel, en boll rullar lite framför referenspunkten efter att ha droppats på ett riktigt sätt i 
lättnadsområdet, men är fortfarande inom en klubblängd från där den först träffade marken när 
den droppades. I sådana fall får spelaren antingen handla enligt Regel 14.3c(2) eller så kan 
spelaren spela bollen från där den stannade. 
Denna lokala regel får endast användas i samband med proceduren för lättnad med flagglinjen. 
 

8F Onormala banförhållanden och organiska föremål (sid. 476-494) 
 

(1) Definiera onormala banförhållanden och organiska föremål (sid. 476-477) 
Det finns många sätt som en tävlingsledning kan definiera onormala banförhållanden och 
organiska föremål på och det är inte möjligt att ge en fullständig förteckning över de Modeller för 
Lokala Regler som kan användas för detta. 
Avgörande är att vara tydlig och noggrann när onormala banförhållanden och organiska föremål 
definieras i de lokala reglerna. 
 
Tävlingsledningen kan införa lokala regler i följande syften:  

 Klargöra status för föremål som kan vara tillverkade föremål 

 Bestämma att ett konstgjort föremål är ett organiskt föremål och inte ett tillverkat föremål 

 Bestämma att vägars belagda ytor och kanter är organiska föremål 

 Bestämma att vägar och stigar som inte har belagda ytor och kanter är tillverkade föremål 

 Definiera tillfälliga tillverkade föremål på eller intill banan som flyttbara, oflyttbara eller 
tillfälligt oflyttbara tillverkade föremål 
 

Inga speciella Modeller för Lokala Regler ingår i detta avsnitt men här nedan ges några exempel: 



 Mark under arbete definieras av varje område som omsluts av en vit linje 

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

 Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten är mark under arbete 

 Mattor som är fastsatta och plastramper som täcker kablar är oflyttbara tillverkade föremål 

 Konstgjorda stödmurar och pålverk som ligger inne i pliktområden är organiska föremål 

 Vajrar och andra föremål som är tätt fastsatta på träd är organiska föremål 

 Grindar som är till för att komma igenom gränsmurar och staket är organiska föremål 
 

(2) Begränsad lättnad för pluggad boll (sid. 477-478) 
Regel 16.3 tillåter lättnad när en boll är pluggad var som helst på spelfältet, utom i sand i områden 
som inte klippts till fairwayhöjd eller lägre. 
 
Men tävlingsledningen kan välja: 

 Att bara tillåta lättnad när en boll är pluggad på någon del av spelfältet som klippts till 
fairwayhöjd eller lägre (den finklippta delen av spelfältet) 

 Att inte tillåta lättnad utan plikt för en boll som pluggats i en bunkers vägg eller kant, t.ex. en 
travad grästorvs- eller jordvägg 
 

(3) Mark under arbete behandlat som del av ett närbeläget tillverkat föremål (sid. 478-479) 
Mark under arbete kan ligga intill ett oflyttbart tillverkat föremål. T.ex. när en rabatt, som 
tävlingsledningen förklarat vara mark under arbete, omges av en belagd gångväg. 
 
Detta kan leda till komplicerade lättnadssituationer.  
Efter att ha tagit lättnad från ett förhållande, kan en spelare få störande inverkan från det andra 
förhållandet, och efter att ha tagit lättnad från det andra förhållandet kan det första förhållandet 
återigen ger störande inverkan. 
 
För att tillåta spelaren att ta lättnad i ett steg kan tävlingsledningen behandla båda förhållandena 
som ett enda onormalt banförhållande.  
Då bör området med mark under arbete förenas med det oflyttbara tillverkade föremålet med en 
vit linje eller definieras på något annat tydligt sätt. 

 
(4) Omfattande skador orsakade av kraftigt regn och tung trafik (sid. 479) 
När kraftigt regn har förorsakat många områden med skador på banan, t.ex. djupa fåror orsakade 
av fordon eller djupa fotspår orsakade av åskådare, och det inte är möjligt att definiera dessa med 
pinnar eller linjer har tävlingsledningen rätt att förklara sådana skador för mark under arbete. 
 

(5) Oflyttbara tillverkade föremål nära greener (sid. 479-480) (SGF Regelkort 2020) 
När en boll ligger var som helst utom på greenen är ett oflyttbart tillverkat föremål i spelarens 
spellinje inte, i sig, störande inverkan. Lättnad utan plikt är i normala fall inte tillåten. 
 
Men om foregreen eller områden omedelbart utanför green har klippts kort nog för att puttning 
från utanför green skulle kunna vara ett vanligt val av slag kan oflyttbara tillverkade föremål som 
är nära greenen störa sådana slag. 
Då kan tävlingsledningen välja att ge ett extra lättnadsalternativ när spelarens boll ligger på 
spelfältet eller på green och ett oflyttbart tillverkat föremål nära green är på spelarens spellinje. 
 
Tävlingsledningen kan begränsa sådan lättnad till när bollen och det tillverkade föremålet är på en 
del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre. 
 
Det oflyttbara tillverkade föremålet behöver inte vara på spelfältet 
När det gäller var det oflyttbara tillverkade föremålet är placerat, inkluderar benämning "inom två 
klubblängder från green" även ett oflyttbart tillverkat föremål som är på green. 
 

(6) Förbjuda lättnad från onormala banförhållanden när störande inverkan bara finns för 
stansen (sid. 480) 
Tävlingsledningen kan, med en lokal regel, neka lättnad för störande inverkan på spelarens stans 
från förhållanden, som t.ex. hål gjorda av djur, eftersom störande inverkan på stansen inte 
påtagligt påverkar slaget eller om lättnad för störande inverkan på stansen skulle kunna leda till att 
upprepade gånger ta lättnad för liknande närbelägna förhållanden. 



 
(7) Lättnad från skarvar i skuren grästorv (sid. 481) 
En del av banan som reparerats med skuren grästorv markeras ofta som mark under arbete tills 
den är stadig nog för spel. 
Men när själva området med grästorv inte längre behöver vara markerat som mark under arbete 
kan tävlingsledningen fortfarande välja att tillåta lättnad när: 

 En boll ligger i en av den skurna grästorvens skarvar 

 En skarv ger störande inverkan på området för spelarens avsedda sving 
När sådana skarvar endast ger störande inverkan på spelarens stans är det inte nödvändigt att 
tillåta lättnad. 
 

(8) Lättnad från sprickor i marken (sid. 481) 
När vädret är varmt och torrt kan en banas fairways ta skada på grund av sprickor i marken. 
Bollens läge skulle kunna allvarligt påverkas om den blir liggande i en sådan spricka, men en 
spelares stans kanske inte hindras av detta förhållande och i så fall föreslås en lokal regel som bara 
ger lättnad för bollens läge och området för den avsedda svingen. 
 

(9) Lättnad från trädrötter på fairway (sid.482) 
När synliga trädrötter påträffas på fairway kan det vara orättvist att inte tillåta spelaren att ta 
lättnad från rötterna.  
Tävlingsledningen behandla sådana trädrötter på fairway som mark under arbete. 
Under vissa förhållanden, när synliga trädrötter också finns i låg ruff nära fairway, kan 
tävlingsledningen också behandla sådana trädrötter inom ett angivet avstånd från fairwaykanten, 
t.ex. fyra klubblängder eller i ”första ruffklippningen”, som mark under arbete. 
 
När tävlingsledningen gör detta kan den begränsa lättnaden till störande inverkan på bollens läge 
eller området för den avsedda svingen. 
 

(10) Skador orsakade av djur (sid. 482-483) 
Det finns tillfällen då djur orsakar skador på banan som är så omfattande att det inte är praktiskt 
att markera alla skadade områden som mark under arbete.  
Dessutom kanske en del skador som orsakats av djur inte täcks av Regel 16.1. 
Dessa lokala regler beskriver hur tävlingsledningen kan välja att hantera dessa problem. 
 
Om djur, inklusive insekter, orsakar skador på banan, kan tävlingsledningen behandla en sådan 
skada som mark under arbete från vilken lättnad är tillåten.  
Tävlingsledningen definierar områdena eller förhållandet i stället för att försöka markera alla 
skadade områden. 
En tävlingsledning kan välja att begränsa lättnaden bara till skadan som ger störande inverkan på 
bollens läge eller området för den avsedda svingen. 
 

(11) Myrstackar (sid. 483) 
 Myrstackar är lösa naturföremål och får tas bort.  

 De är inte hål gjorda av djur från vilka lättnad utan plikt är tillåten. 
 

Det finns situationer där det är svårt eller omöjligt att ta bort myrstackar, t.ex. när de är stora, 
hårda eller konformade. Då kan tävlingsledningen införa en lokal regel att sådana myrstackar är 
mark under arbete. 
 

(12) Djurspillning (sid. 483-484) 
 Spillning från fåglar eller andra djur är lösa naturföremål som får tas bort. 

 Men tävlingsledningen kan definiera spillningen som mark under arbete från vilken lättnad 
utan plikt är tillåten. 

För att ge fullständig lättnad när en boll är på green kan tävlingsledningen tillåta spelare att 
använda en greenskrapa/viska eller liknande utrustning för att ta bort spillning från spellinjen utan 
plikt även om detta skulle förbättra spellinjen eller andra förhållanden som påverkar slaget. 

 

(13) Hovmärken (sid. 484) 
 Hovarna på djur exv. rådjur eller älgar kan orsaka skada på banan.  

 Tävlingsledning kan definiera denna skada som mark under arbete.  



 På greenen kan tävlingsledningen förklara sådan skada för mark under arbete eller tillåta 
spelare att laga den. 

 

(14) Anhopningar av lösa naturföremål (sid. 484-485) 
 Högar av lösa naturföremål, löv, frön eller kottar, kan göra det svårt för en spelare att hitta 

eller spela sin boll 

 Tävlingsledningen kan behandla sådana högar av lösa naturföremål på spelfältet eller i en 
bunker som mark under arbete 

Denna lokala regel får inte användas för pliktområden. 
Denna lokala regel ska begränsas till hål/hålen med sådana problem och ska tas bort så snart 
omständigheterna tillåter det. 
 

(15) Svampar på greenen (sid. 485) 
Svampar som växer på green kan tävlingsledningen definiera som mark under arbete. 
 

(16) Bunker fylld med tillfälligt vatten (sid. 485-486) 
En tävlingsledning kan förklara den bunkern som mark under arbete på spelfältet från vilken 
lättnad utan plikt tillåts utanför bunkern. 
Tävlingsledningen ska bara använda denna lokala regel från fall till fall och får inte göra en lokal 
regel som generellt säger att alla översvämmade bunkrar är mark under arbete. 
 

(17) Alla vägar och stigar behandlas som tillverkade föremål (sid. 486) 
Vägar och stigar som inte är belagda och som kan påverka möjligheten till spel på lika villkor kan 
tävlingsledningen förklara som oflyttbara tillverkade föremål. 
 

(18) Behandla flyttbart tillverkat föremål som vore det oflyttbart (sid. 486) 
Tävlingsledningen kan förklara vissa flyttbara föremål på banan som oflyttbara för att hindra 
spelare från att flytta dem. 
Denna lokala regel ska noga övervägas eftersom den kan leda till att spelare bryter mot Regel 8.1 
genom att flytta ett tillverkat föremål som förklarats som oflyttbart. 
 

(19) Kantskärningsskåror nära greener (sid. 486-487) 
 

(20) Gjutna avloppskanaler (sid. 487) 
 

( 21) Målade linjer eller punkter (sid. 487-488) 
Målade linjer eller punkter på greenen eller på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd 
eller lägre, t.ex. för avståndsmarkeringar, kan tävlingsledningen förklara som onormala 
banförhållanden. 
När sådana linjer eller punkter bara ger störande inverkan på spelarens stans finns inget behov av 
att tillåta lättnad. 

 
(22) Tillfälliga linor och kablar (sid. 488-489) 
 

(23) Tillfälliga oflyttbara tillverkade föremål (sid. 489-494) 
När tillverkade föremål tillfälligt placeras på eller nära banan ska tävlingsledningen fastställa om de 
är:  

 Flyttbara tillverkade föremål enligt Regel 15 

 Oflyttbara tillverkade föremål enligt Regel 16 eller  

 Tillfälliga oflyttbara tillverkade föremål, ”TIO” (Temporary Immovable Obstructions). 
 

8G Begränsningar i att använda speciell utrustning (sid. 495-499) 
 

(1) Lista på godkända driverklubbhuvuden (sid. 495) 
För att ta bort varje tvivel om att drivers som används i en tävling är godkända: 

 Kan tävlingsledningen kräva att spelare bara använder drivers vars klubbhuvud har 
utvärderats och godkänts som överensstämmande enligt reglerna för utrustning 

 En lista på godkända driverklubbhuvuden finns på RandA.org  
Denna lokala regel rekommenderas att bara användas vid tävlingar begränsade till mycket skickliga 
spelare, professionella och elitamatörtävlingar. 



 

(2) Specifikationer för skåror och stansade märken (sid. 495) 
 Från den 1: a januari 2010 reviderades utrustningsreglerna med specifikationer för skåror och 

stansade märken för alla klubbor förutom drivers och putters 

 Fram till minst 2024 behöver inte klubbor gjorda före 2010 uppfylla dessa specifikationer 
 
Tävlingsledningen kan anta en lokal regel som kräver att man bara använder klubbor som uppfyller 
alla specifikationer som ingår i de gällande utrustningsreglerna.  
Denna rekommenderas bara att användas vid tävlingar begränsade till mycket skickliga spelare, 
professionella och elitamatörtävlingar. 
En databas för utrustning finns på RandA.org som hjälp för att ta reda på vilka klubbor som får 
användas. 
 

(3) Lista på godkända golfbollar (sid. 496) 
Tävlingsledningen kan välja att kräva att spelarna bara använder bollar som har testats och 
godkänts som överensstämmande enligt utrustningsreglerna. 
 
En “List of Conforming Golf Balls” finns på RandA.org och uppdateras månadsvis. 
Även om denna lokala regel inte är införd måste varje boll som används uppfylla kraven i Regel 4.2 
Bollar. 
 

(4) En boll regeln (”One Ball Rule”) (sid. 496-497) 
För att hindra spelare från att använda bollar med olika spelegenskaper under en rond kan 
tävlingsledningen kräva att en spelare bara använder en enda sorts boll som finns med på ”List of 
Conforming Golf Balls”. 
Varje enskild notering på “List of Conforming Golf Balls” anses vara en särskild boll.  
Golfbollar med olika färger med identiska markeringar anses vara olika bollar. 
 
Denna lokala regel rekommenderas bara att användas vid tävlingar begränsade till mycket skickliga 
spelare, professionella och elitamatörtävlingar. 
 

(5) Förbjuda användning av avståndsmätare (sid. 497) 
Tävlingsledningen kan förbjuda användningen av elektroniska avståndsmätare. 
 

(6) Förbjuda användning av transportmedel vid förflyttning (sid. 497-498) 
 Tävlingsledningen kan välja att förbjuda spelare att använda varje typ av transportmedel vid 

förflyttning t.ex. en golfbil under en rond 
Det anses att gåendet är en integrerad del av att spela i tävlingen eller att användandet av 
transportmedel skulle vara farligt eller kunna skada banan. 
 
Tävlingsledningen kan, i begränsad omfattning, tillåta användandet av transportmedel t.ex. för att 
förflytta spelare från ett hål till ett annat med större avstånd mellan hålen eller tillåta 
tävlingsledningen att en spelare åker med när spelaren ska spela vid plikt av ”slag och distans”. 
 

(7) Förbjuda användning av vissa sorters skor (sid. 498-499) 
Tävlingsledningen kan förbjuda användandet av skor med metallspikar eller softspikes. 
 

(8) Förbjuda eller begränsa användning av apparater för ljud eller bild (sid. 499) 
Tävlingsledningen kan införa en lokal regel som helt förbjuder användningen av ljud- och 
bildapparater under en rond. 
 

(9) Att ersätta klubba som är trasig eller avsevärt skadad (Clarification) 
”Regel 4.1b(3) förändras på följande sätt: 
Om en spelares klubba blir ”trasig eller avsevärt skadad” under ronden, och detta förorsakats av 
spelaren eller caddien, utom när det skett i ilska, får spelaren ersätta den med vilken klubba som 
helst enligt Regel 4.1b(4). 
 
När klubban ersätts, måste spelaren omedelbart ta den trasiga eller avsevärt skadade klubban ur 
spel, genom att använda sig av proceduren i Regel 4.1c(1). 
 
I syfte att tillämpa denna lokala regel gäller följande: 



 En klubba är ”trasig eller avsevärt skadad” när:  
o skaftet har gått i bitar, splittrats eller är böjt, men inte om skaftet bara har bucklats 
o klubbans slagyta är synligt deformerad, men inte om slagytan bara är repad 
o klubbhuvudet är synligt och avsevärt deformerat 
o klubbhuvudet har lossnat helt eller inte sitter fast i skaftet, eller 
o greppet är löst 

 
Undantag: Ett klubbhuvud eller en slagyta är inte ”trasigt eller avsevärt skadat” enbart för att det 
finns en spricka. 

 

8H Fastställa vem som får hjälpa eller ge råd till spelare (sid. 499-503) 
 

(1) Användning av caddie förbjuden eller krävd; Caddie begränsningar (sid. 499-500) 
  Tävlingsledningen kan välja att begränsa Regel 10.3 till 

 att förbjuda användandet av caddies 

 att kräva att spelarna använder en caddie, eller 

 att begränsa en spelares val av caddie, t.ex. inte tillåta en caddie att vara en professionell 
spelare, en förälder, annan spelare i tävlingen etc. 
 

(2) Utse person som får ge råd i lagtävlingar (sid. 500-501) 
I en lagtävling kan tävlingsledningen tillåta varje lag att namnge en eller två personer som får ge 
råd till lagmedlemmar medan de spelar på banan: 

 Varje “rådgivare” måste namnges till tävlingsledningen innan personen ger råd 

 Tävlingsledningen kan begränsa vilken sorts råd som denne får ge, t.ex. att inte tillåta 
rådgivaren att visa spellinjen när en boll ligger på greenen 

 Tävlingsledningen kan förbjuda en rådgivare att gå på vissa delar av banan, t.ex. på greenen 

 Tävlingsledningen ska bestämma plikten för en överträdelse som gjorts av en rådgivare 

 Detta kan vara en plikt till en specifik spelare eller en gemensam plikt till hela laget 

 
(3) Begränsa vem som kan vara lagkapten (sid 501) 
I en lagtävling kan tävlingsledningen begränsa vem som får vara lagkapten och på lagkaptenens 
uppträdande.  
Där rådgivare är tillåtna kan lagkaptenen också vara rådgivare. 
 

(4) Behandla rådgivare som del av spelarens sida (sid. 501) 
Tävlingsledningen kan fastställa att rådgivaren har samma status som en medlem av sidan.  

 
(5) Råd: Lagmedlemmar i samma grupp (sid. 501) 
Tävlingsledningen kan införa en lokal regel som tillåter lagmedlemmar som spelar i samma grupp 
att ge varandra råd fastän de inte är partners. 
 

8I: Definiera när och var spelare får öva (sid. 502-503) 
 

 (1) Övning före ronder (sid. 502-503) 
 Matchspel: 

 Spelare i en match får öva på banan före eller mellan rond 
Slagspel: 

 Spelare får inte öva på banan före en rond på tävlingsdagen 

 Spelare får öva på en tävlingsdag efter att deras tävlingsspel för dagen är avslutat 
 

Tävlingsledningen kan införa en lokal regel som antingen tillåter eller helt förbjuder sådan övning 
eller begränsa om, när och var sådan övning får äga rum. 
 

(2) Förbjuda övning på eller nära föregående green (sid. 503) 
En spelare kan, mellan spelet av två hål, öva puttning eller chipning på eller nära greenen på det 
hål som just avslutats. 
Om detta påverkar speltempot negativt eller av andra skäl kan tävlingsledningen förbjuda sådan 
övning. 

 



8J Åtgärder vid dåligt väder och avbrott i spelet (sid. 503-504) 
 

(1) Sätt att avbryta och återuppta spelet (sid. 503) 
Följande signaler används allmänt och det rekommenderas att alla tävlingsledningar använder 
dessa signaler: 

 Omedelbart avbrott:  En lång sirensignal 

 Normalt avbrott:  Tre sirensignaler i följd 

 Återuppta spelet:  Två korta sirensignaler 

 
(2) Ta bort tillfälligt vatten (sid. 503-504) 
Tävlingsledningen kan klargöra vilka handlingar som är lämpliga för en medlem av 
tävlingsledningen, någon person som utsetts av tävlingsledningen (t.ex. en medlem av 
banpersonalen) eller spelare för att ta bort tillfälligt vatten på greenen. 

 

8K Policy för speltempo (sid. 504-508) 

Följande lokala regler ger exempel på hur tävlingsledningen kan välja att hantera speltempofrågan. 
Tävlingsledningen kan anta andra lokala regler för att passa resurserna som är tillgängliga för dem 
och därför är dessa inte en fullständig lista: 

 Maximal tid för hela eller del av rond 

 Hål-för-hål och slag-för-slag speltempopolicy  

 Hål-för-hål och slag-för-slag speltempopolicy för poängbogey 

 Hål-för-hål och slag-för-slag speltempopolicy för par/bogeytävlingar 

 Modifierad pliktstruktur för speltempo 
 

8L Otillåtna lokala regler (sid. 508-509) 
Tävlingsledningen har stor befogenhet att, enligt golfreglerna, införa lokala regler för att passa en 
banas eller en tävlings speciella behov. 
Varje lokal regel som den väljer att införa måste dock överensstämma med den policy som 
fastställts i kapitel 8, modell för lokala regler. 
 

 En tävlingsledning får INTE: 

 Använda plikter på ett annat sätt än vad som sägs i golfreglerna 

 Skriva en lokal regel som går utöver de tillåtna lokala reglerna 

 Använda icke godkända lokala regler för ronder som registreras som handicapronder 
 

SGF/Regelkommitté ska kontaktas vid tveksamma lokala regler. 
SGF/Regelkommitté kan kontakta R&A för konsultation. 

 

9: Andra spelformer 
  


