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LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2023 FÖR 

ÖSTERLENS GOLFKLUBB  

 
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och 

amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor. 

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER 

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på Djupadal och Lilla Vik samt på hemsidan (www.osterlensgk.com). 

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. Out of bounds (Regel 18.2) 

Banans gräns markeras med vita pinnar/plattor eller stängsel som omger banan. 

 

2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål 

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. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom 

sanden.  

b) Spelförbudszon i Mark under arbete (MUA) 

Fridlysta växter, bon tillhörande häckande fåglar och stora eller hårda myrstackar på banan är spelförbudszon 

som ska behandlas som MUA. Lättnad utan plikt måste tas enligt Regel 16.1f. 

c) Oflyttbara tillverkade föremål 

1. Nyplanterade träd med tillhörande trädställning/stödpinnar 

2. Stengärdsgårdar. Lösa stenar får inte tas bort ut gärdsgårdarna.  

d) Integrerade föremål  

Träpalissader/slipers.  

 

3. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet - Sätt att avbryta och återuppta 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. 

 

4. Scorekortsansvar 

Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt: 

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av 

spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag). 

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond. 

 

Beslutade av Österlens Golfklubbs styrelse 2023-03-21 

Godkända av Skånes Golfförbund 2023-03-12 
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TÄVLINGSVILLKOR 

 
Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver 

gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.  

 

5. Anmälan, avanmälan och avgifter till tävling 

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 12.00 två dagar före tävlingen. Startlista presenteras senast      

kl 12.00 dagen innan tävlingen. Anmälan görs via Min golf. Vid överanmälan till en tävling gäller 

anmälningsordning. Vid avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras gällande startavgift. 

Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken kapitel 8.3.6.  

För att en tävling ska genomföras bör den ha minst 15 deltagare. 

Anmälningsavgiften ska erläggas före start och är då inget annat anges: 

- 100 kr per person för alla tävlingar oavsett dag 

- Juniorer halv avgift 

- För icke medlemmar tillkommer tävlingsgreenfee 400:-. Detsamma gäller för medlemskategorier som 

deltar i tävling vid annan tidpunkt eller dag än vad som ingår i medlemskapet.  

Undantag kan förekomma. 

6. Världshandicap och handicapklasser 

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha ett Världshandicap. Maxhandicap som får tillgodoräknas 

är exakt hcp 54. Undantag kan förekomma för enskild tävling och då framgår det av den tävlingens 

bestämmelser.  

 

Omfattar en tävling mer än en rond under samma dag eller på varandra följande dagar, bibehåller spelaren sitt 

exakta handicap oförändrad under tävlingen. 

En tävling kan ha flera olika handicapklasser och/eller dam- och herrklass. I samband med lottning sker 

klassindelning, varvid en strävan är att varje klass ska vara lika stora. Enskilda tävlingar kan ha andra 

bestämmelser.  

 

Vid lagtävlingar är det möjligt att anmäla sig individuellt. Man lottas då ihop med spelpartner. Vid udda antal 

individuellt anmälda är det anmälningsordning som gäller. Vid individuell anmälan betalas startavgift i 

receptionen.  

 

7. Tee  

Lilla Vik: H56 och D48 

Djupadal: H54 och D46 

Undantag kan förekomma. 

Utifrån denna norm ska det finnas möjlighet att flytta fram ett (1) tee. Det gäller damer och herrar från och med 

det år de fyller 75 år och spelare med läkarintyg samt pojkar och flickor till och med det år de fyller 12 år. I 

tävlingar där både damer och herrar deltar ska möjligheten att flytta fram finnas för båda könen. Alternativt att 

det finns en dam- och en herrklass. Anmälan om tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen. För att 

erhålla bruttopris måste spelaren spela från den tee som tävlingsledningen beslutat. 

 

8. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a) 

I slagspelstävlingar med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand 

enligt den matematiska metoden och i tredje hand genom lottning. I slagspelstävlingar utan handicap görs 

särskiljning för seger genom särspel hål för hål med start på det hål som tävlingsledningen bestämmer. Övriga 

placeringar sker enligt den matematiska metoden. 
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9. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b) 

Scorekortet ska lämnas signerat på plats som anvisats av tävlingsledningen. Scorekortet är inlämnat när spelaren 

har lämnat angiven plats med båda fötterna. 

 

10. Prisutdelning 

Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. 

Tävlingsledningen är inte ombud. 

 

11. Resultat – tävlingen officiellt avslutad 

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

 

Övrigt 

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att vid behov vidta nödvändiga ändringar i Tävlingsprogrammet och i 

dessa villkor. 

 

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras eller utesluts ur tävlingen samt 

rapporteras till hemmaklubben eller golfdistriktsförbundet för eventuell disciplinär påföljd. 

 

Beslutade av Österlens Golfklubbs styrelse 2023-03-21 

 

 


