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REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR TÄVLING PÅ 
NYKÖPINGS GOLFKLUBB 2017 
  
Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande 
regler och föreskrifter: 
 
1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy  
Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s 
policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http://www.golf.se och http://www.rf.se  
1.1 Alkohol  
Från SGF:s sida accepteras inte att en spelare konsumerar alkoholhaltiga drycker under sitt spel 
eller vid spel på golfklubbens övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller 
påverkad av droger under spel på en golfbana. 
1.2 Dopning  
En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till dopning, 
liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet.  
1.3 Tobak  
SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.  
1.4 Hasardspel  
Alla kategorier av spelare bör undvika att delta i hasardspel. En amatörspelare kan förlora sin 
amatörstatus. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen kan ådra sig bestraffning och 
påföljd.  
1.5 Säker golf  
Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och 
bestämmelser beträffande "Säker Golf". Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig 
disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt 
golfspel.  
1.6 Uteblivande från tävling  
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb ska 
behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. Påföljden bör 
som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid 
öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.  
Anmälningsavgiften ska betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften måste vara betald senast före 
start i nästa tävling.   
 
2. Följande markeringar gäller på banan 
Banmarkering  Innebörd   Regel i ”Regler för Golfspel 

2016-”  
Vit Out of bounds  27 
Gul Vattenhinder  26 
Röd Sidovattenhinder  26 
Blå Mark under arbete (MUA) 25 
Blå-vit Mark under arbete (MUA). Spel 

förbjudet  
Bilaga I Del B 2a 

Vilken som helst av färgerna 
ovan med grön topp 

Miljökänsligt område (MKO). 
Spel förbjudet. 

Bilaga I Del B 2b 

Orange Oflyttbart hindrande föremål  24-2 
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3. LOKALA REGLER  
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavlor VID KANSLITORGET. 
Följande lokala regler för gäller för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en 
enskild tävling. 
3.1 Vattenhinder Regel 26  
a. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. 
3.2 Onormala markförhållanden (MUA mm) Regel 25-1  
a.  Myrstackar 
b.  Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är 
mark under arbete. 
c.  Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.  
d.  Mark under arbete varifrån spel är förbjudet identifieras av blåvita markeringar. 
e.  Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA. 
f.  Skarvar i skuren grästorv, sid 139. Lättnad kommer att nekas om skarven enbart har störande 
inverkan på spelarens stans. 
g.  Grusfyllda dräneringssträngar. 
 
3.3 Pluggad boll 
Lättnad utökas till hela spelfältet, sid 136–137. 
Kompletterande undantag: En spelare får inte ta lättnad under denna lokala regel om bollen är 
pluggad i en torvad bunkerkant. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

3.4 Oflyttbara hindrande föremål (24-2) 
a.  Avståndsmarkeringar är oflyttbart hindrande föremål. 
b.  Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som 
oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark 
under arbete. 
c.  Planterade rabatter, blommor, buskage och liknande som omgärdas av ett oflyttbart hindrande 
föremål är en del av det oflyttbara hindrande föremålet. 
d.  Oflyttbara hindrande föremål kan även identifieras av orange markering. 
3.5 Flyttbara hindrande föremål (24-1) 
a. Stenar i bunker 
3.6 Boll som oavsiktligt rubbas på green 
Regel 18–2, 18–3 och 20–1 ändras enligt följande. 
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 enligt regel 18–2, 18–3 och 20–1. 
Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och 
oavsiktligt rubbas. 
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller 
någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från 
sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras. 
3.7 Turfpluggar på green (16-1c) 
På green har skurna turfpluggar av alla storlekar samma status som gamla hålpluggar och kan 
lagas enligt Regel 16-1c 
3.8 Avståndsmätare (Regel 14–3) 
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en 
spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra 
förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (till exempel nivåskillnader, vindhastighet med 
mera), bryter spelaren mot Regel 14-3. 
3.9 Upphöjda ledningar (Regel 20-5) 
Om en boll träffar en upphöjd ledningstråd måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, 
spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades enligt regel 20–5. Om bollen 
inte omedelbart kan återfås, får den ersättas av annan boll. 
Undantag: Ett slag som resulterar i att en boll träffar en upphöjd sammankoppling av kablar 
upplyfta från marken, får inte spelas om. 
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4. TÄVLINGSREGLER 
Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavlor VID KANSLITORGET. 
Därutöver gäller SGF’s regelkort 2017 samt följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om 
inget annat bestämts för en enskild tävling. 
4.1 Områden där övning är tillåten Regel 7 
Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för en slagspelstävling, är övning tillåten på; 
korthålsbanan, övningsgreenen nedanför maskinhallen, Younited Professionals Green, 
Övningsgreen nedanför rangen, rangen, puttning green, den andra banan. Vid tävlingar 
med valfri starttid är övning på banan tillåten. Plikt: Diskvalifikation.  
Anmärkning 1: Vid tävlingar med flera ronder på nästföljande dagar är det inte tillåtet att 
övningsspela på banan mellan ronderna. 
4.2 Paus Regel 6-8 
Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9 vid kiosken, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-
8a och ta en paus för att inta förfriskningar så länge spelet inte fördröjs.  
Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 
4.3 Oflyttbara hindrande föremål nära green  
Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål (OHF) får tas enligt Regel 24-2. 
Därutöver, om en boll ligger på spelfältet och ett OHF på eller inom två klubblängder från 
greenen och inom två klubblängder från bollen ger störande inverkan på spellinjen mellan 
bollen och hålet får spelaren, utan plikt, ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och 
droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som;  
(a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en 
green. Om spelarens boll ligger på green och ett OHF inom två klubblängder från green ger 
störande inverkan på hans puttlinje, får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas 
och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som; 
(a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i puttlinjen och (c) inte är i ett hinder.  
Bollen får rengöras när den lyfts.  
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av 
någonting annat än OHF gör slaget uppenbart ogörligt.  

5. VILLKOR FÖR TÄVLING PÅ Nyköpings GK  
Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavlor VID KANSLITORGET. 
Därutöver gäller SGF’s regelkort 2017 samt följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om 
inget annat bestämts för en enskild tävling. Även följande villkor gäller för alla tävlingar på klubben 
om inget annat bestämts för en enskild tävling; 
5.1 Anmälan till tävling 
Anmälan till tävling måste göras innan anmälningstiden utgår. Avanmälan efter lottning, utan giltig 
anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift + 100kr administrationsavgift. Uteblivande 
från start, utan giltig anledning, se punkt 1.6. 
5.2 Handicapklasser  
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning: Klass A handicap till och med 11,0; Klass B 
handicap 11,1 till 22,0; Klass C handicap 22,1 till 36,0 och Klass D handicap 36-54. Spelare med 
handicap 37-54 spelar med C-klass om inte 7st spelare eller fler finns anmälda med handicap 37-
54, då en särskilt D klass spelas. För damgolf gäller Klass A; upp till 21,0, Klass B; 21,1-28,0, 
Klass C; 28,1-54. Vid färre än 4 startande eller två lag i en klass kan den slås samman med en 
annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val. Seniorgolf gäller Herrklass AB; upp till 
22,0, Herrklass CD; 22,1-54 & Dam klass; upp till 54 i hcp. 
5.3 Prisutdelning  
Sluten prislista tillämpas vid alla tävlingar. Prisutdelning sker omedelbart efter att en klass är 
färdigspelad. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen 
tillfaller nästa pristagare. 
5.4 Rätt att få delta och få pris i klubbens tävlingar  
För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap eller EGA Handicap. 
För att få pris i klubbens tävlingar, med undantag för klubbtävlingar fram till och med  
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2017-05-31 måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap om inte annat anges. 
5.5 ÄM/Sambor 
För tävlingar kallade Äkta makar/sambo gäller definitioner i spel & tävlingshandboken som från 
januari 2016. 
5.6 Scorekortsinlämning Regel 6-6 
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingskansliet, Scoring area 
eller lagt sitt scorekort i brevlåda för respektive sektion tex Herrgolf, Damgolf eller Seniorgolf samt 
Juniorbarometern. 
5.7 Särskiljning i slagspel   
I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom "play off hål för hål" med start på 
Östra banan hål 1 & 9, Västra banan hål 18 & 17-18. Övriga placeringar enligt resultatlistan med 
eventuellt delade placeringar. 
5.8 Tee i handicaptävlingar 
Om inte annat bestämts i villkor för en tävling måste alla damer spela från tee 49/50 och alla 
herrar spela från 59/60. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det 
år de fyller 75 och spelare med läkarintyg, som kan välja att spela från 49/50 tee. Flickor till och 
med det år de fyller 12, Damer från och med det år de fyller 70 och spelare med läkarintyg, som 
kan välja att spela från tee 43. 

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras eller utesluts ur 
tävlingen och rapporteras till hemmaklubben eller golfdistriktsförbundet för eventuell disciplinär 
påföljd. 

6. ORDNINGSFÖRESKRIFTER  
Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla VID 
KANSLITORGET.  
Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben: 
6.1 Person med golfutrustning på banan, som inte löst gällande greenfee eller saknar 
spelrätt, kan få betala dubbla gällande greenfee. Kontroll utförs av personal på klubben som kör 
golfbil märkt "Golfvärd". 
6.2 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. 
6.3 Kopplad hund får på egen risk, medtas vid sällskapsspel. EJ VID TÄVLING 
6.4 Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).  
6.5 Spelare måste följa anvisning från kontrollant. 
6.6 Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning. 
6.7 Vid sällskapsspel är det tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter efter hål 9. Om 
efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än 
startintervallet efter gruppen framför bör inte ta paus. 
6.8 Av säkerhetsskäl är det förbjudet att slå ett slag på hål 10 Östra när det finns personer 
eller fordon på vägen längs hålet. 
6.9 Banpersonal har företräde. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonal innan slaget 
slås.  
6.10 Spelare som använder sig av golfbilar, fordon eller transportmedel på banan ska visa 
största möjliga hänsyn och golfvett genom att inte köra för nära green-, tee- och andra känsliga 
områden. 

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd. 
Årsrevision 2017-05-08. Godkända av klubbens tävlingskommitté & SöGDF 
regelkommitté. 
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ÖVRIGA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER FÖR  
NYKÖPINGS GOLFKLUBB 2017 
Allmänt 
Golfklubbens styrelse fastställer tävlingskommitténs förslag till tävlingsprogram. 
Klubbtävlingar är öppna för gäster om inte annat anges. 
 
Avgifter 
För ordinarie klubbtävlingar gäller följande anmälningsavgift: 
Klubbtävling:   80 kr 
Herrgolf:  80 kr 
Seniorgolf:   60 kr + 10kr* (Juniorbarometern) 
Damgolf:  80 kr 
*Obligatorisk deltagande i juniorbarometer tävling. För tävlingar av extern/social karaktär kan 
andra avgifter gälla – se inbjudan till tävling. Medlem i annan golfklubb samt greenfeemedlem i 
Nyköpings GK betalar tilläggsavgift (tävlingsgreenfee). 
 
Tilläggsavgift (tävlingsgreenfee) 
Vid tävling på helgfri Mo-Tor: 200 kr 
Vid tävling på F, L, S, helgdag:        250 kr 
För tävlingar av extern/social karaktär kan andra avgifter gälla – se inbjudan. 
Obs! Några tävlingar har obligatorisk mat. Spelare äger inte rätt att ställa villkor för sin anmälan. 
 
Anmälan efter lottning(Efteranmälan) 
Tävlingsledningen beslutar om efteranmälda kan beredas plats i startfältet eller placeras på 
reservlista för att senare få plats om någon annan inte kommer till start. 
 
Ankomst till tävling 
Spelare ska betala anmälningsavgiften i receptionen senast 15 min före utsatt starttid.  Spelaren 
riskerar också att annan spelare (reserv) har tilldelats starttiden. Om möjligt ska spelaren då 
erbjudas senare starttid. 
 
Avbrott efter 9 hål 
Deltagare i klubbtävlingar äger rätt till paus så länge spelet inte fördröjs för intagande av 
förfriskningar vid kiosken efter hål 9. 
PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGS-BESTÄMMELSEN: 
Matchspel - Förlust av hålet; Slagspel - Två slags plikt 
 
Matchspel 
Särskiljning sker direkt och utan paus, genom fortsatt spel på nästa hål o s v, tills dess att ena 
spelaren vinner ett hål. 
 
Priser 
Klubben eftersträvar att följa rekommendationer i SGF’s tävlingshandbok för nivå och antal priser i 
tävling. Vid utbetalning av presentkort gäller Nyk GK’s beslutade mallen som beslutades vid 
tävlingskommitté mötet 2013-03-06. Damkommitté har en egen mall för utbetalning av 
presentkorten under 2017. 
 
Klubbmästerskap 
Allmänt - Rätt att deltaga i Klubbmästerskap, KM, har endast medlemmar i golfklubben med EGA 
Tävlingshandicap. 
För mer information om våra lokala regler – läs dessa på www.nykopingsgk.se eller på 
anslagstavlan vid kanslitorget. 
	


