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   NYKÖPINGS GK 
   LOKALA REGLER & 
   TÄVLINGSVILLKOR 

TÄVLINGAR GENOMFÖRS ENLIGT DE GÄLLANDE PUBLIKATIONERNA AV: 
 Regler för Golfspel 
 Spel- och tävlingshandboken 1-3 
 Tävlingsvillkor för aktuell tävling och lokala regler 
 Kompletterande lokala regler och eventuella kompletterande tävlingsvillkor 

 
Om inget annat anges gäller den allmänna plikten för brott mot lokal regel 
Matchspel - Förlorat hål Slagspel - två slag 

 
KOMPLETTERANDE LOKALA REGLER 

1. Out of bounds (Regel 18) 
    Vita pinnar definierar gränsen för out ofbounds. 
 

2. Pliktområden (Regel 17) 
Lättnad på motsatta sidan av rött pliktområde (markerat med röd pinne med vit topp) 
När en spelares boll är i ett pliktområde, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i ett 
pliktområde även om den inte hittas, får spelaren ta lättnad genom att använda ett av alternativen i Regel 
17.ld eller när en boll sist skar gränsen för det röda pliktområdet vid hål 1 Östra till vänster om green mot 
övningsfältet får spelaren, som ett extra lättnadsaltemativ, droppa den ursprungliga  bollen  eller annan boll  på 
motsatt sida av pliktoi:nrådet med ett slags plikt från detta lättnadsområde: 

• Referenspunkt: Den bedömda punkten på motsatta sidan av pliktområdet som är på samma avstånd 
från hålet som den bedömda punkten där den ursprungliga bollen sista skar kanten till det röda 
pliktområdet. 

• Lättnadsområdets storlek: mätt från referenspunkten två klubblängder från referenspunkten men med 
dessa begränsningar: 

• Begränsningar av lättnadsområdets läge: 
i) Får inte vara närmre hålet än referenspunkten och 
ii) Får :inte vara i samma pliktområde 

c) Det röda pliktområdet på höger sida om hål 5 Västra banan & vänster sida om hål 9 Västra banan som 
är definierat med röda pinnar med grön topp är spelförbudszoner. Fullständig lättnad måste tas enligt 
regel 17.ld med ett slags plikt. Har du din stans i det röda pliktområdet med gröna toppar måste fullständig 
lättnad tas utan plikt enligt regel 17.ld. 
Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a. 

 
3. Onormala banförhållanden (Regel 16.1) och organiska delar av banan 
a. Mark under arbete 
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete. 
2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom 
sanden är mark under arbete. 
3. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller 
mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1. 

       4. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre. 
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4. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden 
Om det är känt eller så gott som säkert att spelarens boll träffat en kraftledning under spelet på Västra banan hål 
18 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från platsen där det föregående slaget slogs  
enligt regel 14.6 

 
5. Begränsningar i att använda speciell utrustning 
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning 
1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel 
med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. 
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat 
transportmedel. 
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel. 
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket den lokala 
regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål. 

 

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet 
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra 
avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av 
spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b. 
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda. 

 
7. Registrerade ronder i GIT 
För att få ta emot pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha minst 4 registrerade handicapronder. 

 
8. Anmälan, avanmälan, återbud 
Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång är kl. 12:00 onsdagar före helgtävlingar Undantag kan 
förekomma. Anmälan kan göras i GIT tidigast en månad innan aktuell tävlingsdag. Anmälan kan göras i 
GIT tidigast en månad innan aktuell tävlingsdag. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- 
och Tävlingshandboken kap 8.3.6. 
Ansvarig tävlingsledare har rätt att vid återbud i lottad tävling sätta in en eller flera nya spelare för att fylla 
upp bollarna. För övrigt tas inga efteranmälningar emot. Vid överanmälan till en tävling gäller 
anmälningsordning om inget annat anges i tävlingsinbjudan. 

 
9. Tävlingsgreenfee 
Tävlingsgreenfee är 300 kr måndag-torsdag, 400 kr helgdagar och fredag-söndag om inget annat anges i 
tävlingsvilkor. 

 
10. Handicapklasser 
Vid klubbtävlingar: Klass A +8,0-12 Klass B 12,1-23,0 Klass C 23,1-40,0 Klass D 40,1-54 
Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt 
tävlingsledningens val. 
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11. Tee 
 I klubbens tävlingar gäller ordinarie tee för herr (59/60) / dam (49/50) om inget annat uppges i    
 tävlingsvillkoren. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12 och herrar från och med det år de fyller  
 70, eller med sjukintyg, kan välja att spela från tee 49/50. Flickor till och med det år de fyller 12 och damer   
 från och med det år de fyller 70 kan välja att spela från tee 43. Regel 6.lb. Tee ska i så fall väljas vid  
 anmälan eller innan lottningen är gjord. Vid problem kontakta kansliet. 

 
12. Områden där övning är tillåten 
På aktuell tävlingsbana gäller regel 5.2. 
Övrigt övningsspel på tävlingsdagar, före eller mellan tävlingsronder, är tillåtet på den del av banan som inte 
är aktuell tävlingsbana. 
Plikt för första regelbrottet: allmän plikt (tillämpas på spelarens första hål) 
Plikt för andra regelbrottet: diskvalifikation 

 
13. Särskiljning (Regel 3.3a) 
I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den 
matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare 
genom särspel Östra banan hål 9  Västra banan hål  17 och 18. Övriga placeringar  sker  enligt  den 
matematiska metoden. 

 
14. Scoring area & Scorekortsinlämning (Regel 3.3b) 
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och helt lämnat rummet 
vid tävlingsexpeditionen förklarad som "scoring area" ELLER när scorekortet är inlämnad i den aviserade 
lådan för tävlingen. 

 
   15. Prisutdelning 

Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. 
Ombud måste anmälas till tävlingsledningen innan prisutdelningen startar. 

 
16. Resultat - tävlingen officiellt avslutad 
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad. 

 
 

Tävlingsvilkor 
Se SGF:s Regelkort och tävlingsvillkor för aktuell tävling. 

 
 

Tävlingsledning 
Se SGF:s Regelkort och tävlingsvillkor för aktuell tävling. 

 
Underlaget lämnas till SöGDF & Nyk GK styrelsen för godkännande 2020-03-30 


