
 
 
LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2021 FÖR LULEÅ GOLFKLUBB  
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt 
Lokala regler, Tillfälliga Lokala regler och Lokala bestämmelser. Anmälan till tävling görs i Min 
Golf eller i terminal i klubbhuset.  
 
LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER SAMT LOKALA BESTÄMMELSER   
finns i anslutning till terminalen vid expeditionen och på klubbens hemsida. 
Följande lokala regler, tillfälliga lokala regler och lokala bestämmelser gäller för allt spel på 
klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.  
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL OCH TILLFÄLLIG 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) 
1. Banans gräns utgörs av vita pinnar och i förekommande fall av vita linjer. I det fall där 
både pinnar och linjer används utgörs gränsen av den vita linjen 
 

2. Pliktområden (Regel 17)  
1. Definieras av gula linjer, gula pinnar eller gula plattor resp. röda linjer, röda pinnar eller 
röda plattor. I det fall där både pinnar, plattor och linjer används utgörs gränsen av linjen 
2.  Oändliga röda markerade pliktområden: Björnen hål 4 vänster sida (efter dogleg), Björnen 
hål 5 hela vänster sida. Björnen hål 7 hela vänster sida. Renen hål 8 hela höger sida. 
3. Alla pliktområden är markerade 
 

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska 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. Tillfällig Lokal Regel kan även definiera en spelförbudszon. 
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.  
5. 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.  
6. Dräneringsrännor med synligt singel, sand eller grus.  
7. Jordfasta stenar på den del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre. 
8.  Träd med stödpinnar/Nyplanterade träd är spelförbudszoner  



 
b) Oflyttbara tillverkade föremål 
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade 
som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet. 
2.  Belagda vägar är oflyttbara tillverkade föremål. 
3.  Plattor som definierar gula och röda pliktområden 
4.  Avståndsmarkeringar på fairway vita, gula och röda 
5.  Samtliga broar och övergångar.   
 
c) Organiska föremål 
1. Byggnader, lador, fundamentet/milstolpen vid green Renen 3 och stengärdsgårdar är 
organiska föremål. Lösa stenar får inte tas bort från stengärdsgårdar 
2. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.  
 

5. Orimlig fördröjning av spel (Regel 5.6a) 
1. Det är tillåtet att ta en paus på högst 10 min efter nio hål vid sällskapsspel för intagande 
av förfriskningar.  
2. Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 min efter nio hål vid tävling för intagande av 
förfriskningar.  
 
 
Lokala bestämmelser:  

 Spela i rask takt.  

 Nya Regel 21.2 behandlar maxantal slag (tex slaggolf). SGF Regelkommittén 
rekommenderar klubbarna att fortsätta med slaggolf som tidigare,  

             det vill säga par + 5. Luleå GK kommer att följa RK:s rekommendation. 

 Spelföreträde: Grupp/boll som befinner sig på ett hål med högre nummer har 
företräde.  

  Vid sällskapsspel är det tillåtet att ta med husdjur som måste vara kopplade. 

 Klädseln ska vara vårdad, spel med bar överkropp är inte tillåtet.  

 Golfskor med utbytbara broddar ska broddarna vara s.k softspikes.  

 Rangebollar får inte användas vid spel på banan.  

 Banpersonal som arbetar på banan har företräde  

 Bunkerkrattor skall placeras i bunkern i spelriktningen.  

 Bred heldragen linje framför green innebär förbud mot bagvagnar mellan linjen och 
green.  

 Spelare bör försäkra sig om att mobiltelefoner som medförs på banan inte stör 

 Övning är tillåten på därför avsedda områden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
TÄVLINGSVILLKOR 
Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan. 
Därutöver gäller följande generella tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget 
annat bestämts för en enskild tävling. På tävlingar är det inte tillåtet att ta med husdjur. 

Klubbtävling arrangerad av Luleå Golfklubb är öppen för aktiva medlemmar samt gästande 
spelare med officiellt hcp, om inte annat meddelas. Spelare som är avstängda för regelbrott 
eller som har obetalade startavgifter får inte delta i tävling. 

För tävling som är hcp-grundande skall spelaren ansvara för att rätt hcp är registrerat i Min 
Golf/terminalen. Spelare i av Luleå Golfklubb sanktionerad tävling accepterar att de 
personuppgifter som är nödvändiga för att administrera tävlingen skrivs ut på listor och 
anslås på tävlingskommitténs anlagstavla i klubbhuset samt läggs ut på internet 

1. Spelares skyldighet 

Spelare som deltar i tävling som sanktionerats av Luleå Golfklubb är 
skyldig att spela enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 
samt Lokala regler, Tillfälliga Lokala regler och Lokala bestämmelser, samt följa tidsangivelse 
och övriga anvisningar som utfärdas av tävlingsledningen. 

2. Begränsningar i att använda speciell utrustning 
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning 
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 ”Förbjuden användning av motoriserad förflyttning”: Spelaren får den 
allmänna plikten för varje hål på vilket överträdelsen sker. Om överträdelsen sker mellan två 
hål läggs plikten på nästa hål. 

 
 
 
 
 



3. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet 
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet 
1. 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. Tävlingshandicap 
För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha Tävlingshandicap eller EGA 
Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha Tävlingshandicap.  
Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation. 
 

5. Anmälan, avanmälan, återbud 
Anmälan görs i Min Golf eller i terminal i klubbhuset. Anmälningstidens utgång är kl. 17.00 
fyra(4) dagar före tävlingen. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i 
anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter 
anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. En 
spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte 
godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna 
återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling.  
 

6. Bryta eller utebliva från tävlingen 
Spelare som bryter tävling utan giltigt skäl, eller uteblir från tävling utan avanmälan, kan av 
tävlingsledningen avstängas från tävlingar under den tid som tävlingsledningen beslutar. 
Spelare som anmält sig till tävling och uteblir skall erlägga förfallen startavgift 
innan avstängningen kan hävas. 
 

7. Starttid och spelordning 
Klubbens TK beslutar om starttider och spelordning. Startlista finns på min golf samt anslås 
på tävlingskommitténs anslagstavla senast kl 13:00 dagen efter anmälningstidens utgång. 

8. Startavgifter senior/junior 

9-hålstävling 50kr/30kr 

18-hålstävling 150 kr/100 kr 

Partävling 150 kr/100kr per person 

Gästande spelare från annan klubb ska förutom startavgift erlägga greenfee. 

 
 
 
 
 
 
 



9. Handicapklasser 
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning: 
Klass A +4.0 -11.4 
Klass B -11.5 -21.4 
Klass C -21.5 -36.0 
Klass D -36+ 
Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den ingå i annan klass eller inställas.  
 

10. Tee 
I klubbens tävlingar anges tee i Min Golf vid anmälan 
 

11. Orimlig fördröjning av spel (Regel 5.6a) 
Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 min efter nio hål vid tävling för intagande av förfriskningar.  
 

12. Avgörande vid lika resultat (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 hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den 
matematiska metoden. 
 

13. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b) 
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet. 
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet med båda fötterna 
 

14. Prisutdelning 

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. För att få 
ta del av prisbordet i en klubbtävling på Luleå GK måste du ha erhållit EGA Exakt 
Tävlingshandicap. I par- och lagtävlingar krävs det att alla i laget har EGA Exakt 
Tävlingshandicap. 
 

15. Resultat – tävlingen officiellt avslutad 
När slutligt resultat är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad. 
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