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LOKALA REGLER 2019 FÖR ULLNA GOLF CLUB  
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till  
3 samt följande Lokala regler: 
 
LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER 
Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och anslås på klubben. 
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. Pliktområden (Regel 17)  
a. Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområde på hål 4 vid inspel mot 

green över Ullnasjön, hål 6 efter utslag över Ullnasjön, hål 16 efter utslag över 
Ullnasjön, eller på hål 17 efter utslag över Ullnasjön får spelaren spela en provisorisk 
boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt: 
När spelaren spelar den provisoriska bollen får spelaren välja lättnadsalternativet slag 
och distans (se Regel 17.1d(1)), lättnadsalternativet bakåt med flagglinjen (se Regel 
17.1d(2)) eller, om det är ett rött pliktområde, lättnadsalternativet i sidled (se Regel 
17.1d(3)). Om det finns en droppzon för detta pliktområde får spelaren också använda 
det lättnadsalternativet. 
Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna regel får spelaren inte 
använda något ytterligare alternativ enligt Regel 17.1 med avseende på den 
ursprungliga bollen. För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i 
spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med 
undantag för att: 

i. När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid. Får 
spelaren välja att antingen: 

1. Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i 
pliktområdet och i så fall får den provisoriska bollen inte spelas. Alla 
slag med den provisoriska bollen innan den övergavs (inklusive 
gjorda slag och varje pliktslag för spel enbart på den bollen) räknas 
inte eller 

2. Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den 
ursprungliga bollen spelas. 

ii. När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är 
känt eller så gott som säkert att den är i pliktområde blir den provisoriska 
bollen spelarens boll i spel.  

	  



	
	
	
	
	
	

	
	

	

	

	   
Lokala Regler 
ULLNA GC	

Godkända 2019-06-28 
SGDF / Regelkommittén 

2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden 
a. Om en boll är i ett pliktområde på hål 3 och hål 16, inklusive när det är känt eller så 

gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet får spelaren 
som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i markerad 
droppzon. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3. 

b. De unga träden identifierade av orange markering eller stödpinne är spelförbudzoner:  
i. 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. 

ii. 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)  

3. 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. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete. 
b. Oflyttbara tillverkade föremål 

1. Alla avståndsmarkeringar på banan i form av metallplattor som visar avstånd 
till framkant av green 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. 

4. Fastställa när och var spelare får öva 
a. En spelare får öva på tävlingsbanan före eller mellan ronder på övningsområdet eller 

på alternativt intill övningsgreen vid klubbhuset. 


