
 

 

              Lokala Regler Särö SP54 
2017 

Gäller fr.o.m.  
 
Gäller fr.o.m. 2017-04-01.  Granskad av SGC Hcp & Regelkommittée. 

 

Banmarkering                               Regel  
Vit  -  Out of bounds       27 
Gul  - Vattenhinder       26 

Blå - Mark Under Arbete (MUA)     25 
Blå-vit   - Mark Under Arbete varifrån arbete är förbjude  Bilaga 1 
Orange    - Oflyttbart hindrande föremål    24-2 

 

Lättnad för vissa skyddsnät. 
När en spelares boll ligger så att vissa skyddsnät påverkar spelarens stans, område 
för avsedd sving eller spelriktning så skall spelaren antingen spela bollen som den 

ligger eller utan plikt droppa bollen i nedan anvisad droppzon (DZ). 
 

De skyddsnät som avses och de DZ som skall användas, är 
• nätet vid tee hål 2, DZ i anslutning till detta nät 

• nätet vid tee hål 4, DZ vid nätet vid sidan om tee 4 strax efter bron på hål 2   
• nätet runt green på hål 4 på utsidan, samt det som står på andra sidan av 

Solallén, DZ mellan green hål 3 och Golfströmmen,  
• nätet runt green hål 4 på greensidan 4, skall DZ till höger om green användas 

• nätet vid tee hål 9, DZ i anslutning till detta nät 
• nätet längs Solallén mellan green hål 9 och tee hål 8, DZ mellan tee hål 8 och 

green hål 9. 

• OBS!  För nätet vid green hål 2 gäller regel 24-2 

Bollen skall ”droppas om” endast om den rullat mer än två klubblängder, oavsett åt 
vilket håll den rullat. 
 

Pluggad boll 
För boll, som ligger i sitt eget nedslagsmärke i marken på hela spelfältet, får lättnad 
tas utan plikt enl. R25-2, dock ej när den är pluggad i torvad bunkervägg. 
 

Sprinklerlock mm nära green 
Lättnad för störande inverkan av oflyttbara hindrande föremål, t ex sprinklerlock, 
som befinner sig i spellinjen och inom två klubblängder från green, får tas enligt 

Regelboken sidan 140, d.v.s när bollen ligger inom två klubblängder från föremålet.  

Boll som oavsiktligt rubbas på green.  
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller 
bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare 

eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller 

bollmarkeringen måste återplaceras. 

 

 



 

 

Solallén 
Solalléns belagda yta, innanför banans gränser, är en organisk del av banan.  
 

Tee 
Teeområdet utgörs av hela plastmattan 

 

Bunkerskador av rinnande vatten. 
Skador i bunker, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande 

vatten, är mark under arbete 

 

Stenar i bunkrar  
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig. 

 

Skydd av unga träd. 
Om ett ungt träd eller buske, identifierat med stödpinne eller orange markering, 
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 24-2b 
(oflyttbart hindrande föremål). 

 
 

Plikt för brott mot Lokal Regel:  

Matchspel - Förlust av hålet 
Slagspel - Två slag. 
 
Kommentarer 
Alla vattenhinder är ”gula” 

Regeln för sidovattenhinder (R26-1c) är inte tillämpbar. 
 

Träskoningen 

Träskoningen runt vattenhinder och den del av en brokonstruktion som ligger 
utanför hindrets gräns är oflyttbara hindrande föremål. Lättnad får sökas enl. 

R24-2b. 

 
Gult vattenhinder – att droppa i flagglinjen 

Boll, efter att den gått i ett vattenhinder, som med ett slags plikt skall 

droppas enligt R26-1b, skall ju droppas på flagglinjen, dvs på den räta linje 

och inte åt någon sida, som utgörs av linjen mellan hålet, den punkt där 
bollen sist skar gränsen för vattenhindret och den punkt där bollen droppas.  

 

 


