
Lokala regler fr.o.m. 2019-01-01
Mälarbadens Golfklubb

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till 3 
samt följande lokala regler.

På Mälarbadens golfbana gäller nedanstående Lokala Regler för allt spel såvida inget 
annat anges i samband med en enskild tävling. Under vissa perioder kan det förekomma att 
Tillfälliga Lokala Regler gäller vid spel på banan – dessa anslås under de perioder de är i kraft.

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. Boll träffar ledningstråd
Om en boll träffar ledningstråd på hål 7 eller 16 måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll 
från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades. Den första bollen är därmed ur spel.

2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a. Unga träd identifierade av stödpinnar eller orange band 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).
b. Myrstackar på spelfältet är spelförbudszoner. 
Spelaren måste ta lättnad, utan plikt, enligt regel 16.1.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) 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 definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under  
arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggning såsom blottade stenar, gropar eller fåror 
betraktas som mark under arbete.
5. Hålkopp för det hål som ej spelas betraktas som oflyttbart hindrande föremål. (Regel 16.1).

b. Tillverkade föremål nära green
Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1.
Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära 
greenen och på spellinjen:
Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är:
• Inom två klubblängder från greenen och
• Inom två klubblängder från bollen.
Undantag: Spelaren får ingen lättnad om denne väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.

c. Dräneringsdiken
1. Dräneringar av singel/sand på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete. Inverkan av dräneringen på  
spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.
2. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete. Anm: Med finklippt del  
avses varje del av banan, även stigar genom ruffen, som nedklippta till samma höjd som fairway eller lägre.
 
4. Banpersonal
Banpersonal har företräde, men rimlig hänsyn till spelet på banan bör tas av banpersonalen.
 
5. Avståndsmarkeringar
Samtliga avstånd är till mitten av green.


