LOKALA REGLER 2019
Följande lokala regler gäller för allt spel på golfanläggningen om inte annat beslutats för en
specifik tävling.
Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås i shopen eller på anslagstavlan vid gula
huset, ovanför dricksvattenuttaget.

1.1 Out of Bounds
Banans gräns utgörs av viltstängslens staketstolpar om inga vita pinnar finns. Där staketstolparna
cementerade bas är ovan markplanet bestäms out of bounds linjen av de närmaste
cementbasernas innersta punkter i markplanet. På Kallfors Golf har vi även en lokal regel som
innebär att en spelare som slår sin boll Out of Bounds eller på annat sätt får den förlorad, får
droppa en ny boll i närheten av var den försvann eller t o m på fairway (men ej närmare hål).
Plikt 2 slag.

1.2 Pliktområden
Omarkerade diken och dammar är pliktområden. Gränsen till ett sådant hinder definieras av där
marken bryter av ned mot hindret.

1.3 Mark under arbete (MUA)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå-vita pinnar.
Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
Myrstackar. Spelaren måste ta lättnad
Dräneringar/igenlagda singelfyllda dräneringsdiken på hela spelfältet.
Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten såsom blottade stenar, gropar eller fåror
Jordfasta stenar och berg i dagen på hela spelfältet enbart omgivna av gräs nedklippt till
fairwayhöjd eller lägre är mark under arbete.
h. Planteringar på hål 3 och 7 på 18-hålsbanan identifierade med grön skylt med vit text.
Spelaren måste ta lättnad. Gränsen för området definieras av linjen mellan de närmaste,
yttersta planterade växternas yttersidor i markplanet. Om spelarens boll ligger i området,
eller om detta påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste
spelaren ta lättnad.

1.4 Avståndsmätare
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 (t.ex. nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter
spelare mot Regel 4.3a.
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Policy för golfbil
Användande av golfbil tillåts generellt, utan läkarintyg på Kallfors Golf, vid både sällskapsspel
och vid alla tävlingar förutom KM och Kallfors Masters. Vid vissa tävlingar, till exempel
Förbunds- och Distriktstävlingar, råder förbud mot användande av golfbil. Detta framgår då i
tävlingsbestämmelserna. Förbud mot golfbil kan råda då vår greenkeeper beslutar att banan inte
mår bra av golfbilskörning, t.ex. vid kraftig väta. Golfbilshyrare/förare måste naturligtvis uppfylla
lagkraven för ålder och körkortsbehörighet för att få framföra golfbil på anläggningen. Observera
att samma regler gäller som för vanlig personbil när det gäller aktsamhet och nykterhet. Föraren
är alltid ansvarig för sitt fordon.

