
 
Lokala Regler Porjus Gk 2008 

 
 
 

Tävlingar och handikappgrundande ronder spelas enligt:  R&As regler för 
golfspel 2004-2007, SGFs spel- och tävlingshandbok, SGFs generella lokala 
regler rörande: stenar i bunker, 150 m markeringar och markeringar, samt 
följande kompletterande lokala regler. 

 
 
1.   Outgräns  ( R 27 ) 
a)  Vitmarkerade stolpar ( hål 3,4,6,12,13,15) markerar out of bounds.  ( Ej staket) 
b)  Drivingrange är out of bounds. 

 
2.    MARK UNDER ARBETE (R 25-1) 
a) Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet på hål 2 
.      är mark under arbete. 
 
3.    OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (R 24-2) 
a)  Alla belagda och grusade vägar samt brunnslock . 
 
 
4.    BOLL TRÄFFAR LEDNINGSTRÅD. 

Om en boll träffar ledningstråd måste spelaren utan plikt omedelbart annullera   
slaget och spela en ny boll. Den första bollen är härmed ur spel. 

 
      Vid spel på hål 17 gäller detta även träff av lyktstolpe.  
 
5.    Droppzon. 

På hål 5 finns droppzon där boll får droppas för boll i sidovattenhinder.     
På hål 8 finns droppzon där boll får droppas för boll i mua vid green. 
Droppzonerna är markerade med vit färg eller plattor och bokstäverna DZ. 
  

      Bollen ska vid droppning ta mark inom droppzonen. Bollen är i spel om den 
        stannar inom två klubblängder från den plats där den tog mark, även om den 
      rullar ut ur droppzonen eller närmare hål. I övrigt är regel 20-2c tillämplig.  
 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL: 
Matchspel, förlust av hål,  Slagspel – Två slag. 

 
Lokala bestämmelser. 
 

Alla trafikanter, cyklande och gående har företräde och ska visas stor hänsyn 
Vid spel av hål 7; Om det finns besökare vid minnesstenen skall stor hänsyn  
tas till dem.  
Boll innanför staket till ställverk får ej sökas. 
Green på hål 1 tillhör ej banan före en slagspelstävling, innan tävlingsstart. 
När tävlingen startar får greenen ej användas för inspel.  
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
INLÄMNING AV SCOREKORT VID TÄVLING  
Scorekortsmottagningen är i tävlingssekretariatet   
Scorekortet är inlämnat när spelaren lämnar scorekortsmottagningen 



 
 
 
 
 


