
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
Lokala Regler 
Västerled Godkända 2022-03-20 

SGDF / Regelkommittén 
Golf spelas enligt gällande regler för golfspel, Spel- och Tävlingshandboken kapitel  
1 - 3 samt följande lokala regler. 
 
På Österåkers GK, Västerled, gäller nedanstående Lokala Regler, om inte annat 
beslutats för en viss tävling. Under vissa perioder kan det förekomma att Tillfälliga 
Lokala Regler gäller vid spel på banan, och dessa anslås då separat.  
 

1.  Out of bounds (Regel 18.2) 
a. Out of bounds definieras av vita pinnar eller vita linjer 

 b. Out of bounds markeras av fårstängsel, elstängsel och stängsel mellan Västerled och Öster 
by Stenson.  

 c. Out of bounds definieras av den vänstra strandlinjen i dammen mellan hål 1 på Västerled   
och hål 18 på Österby Stenson.  

  
2.  Pliktområden (Regel 17) 
 Alla omarkerade diken och dammar är rödmarkerade pliktområden.  
 
3. Greener (Regel 13) 

a. Undantag 2 till regel 11.1b gäller, med undantag för när en boll spelad från green 
olyckligtvis träffar: 

1. spelaren 
2. klubban som spelaren använde för att slå slaget eller 
3. ett djur definierat som löst naturföremål (mask, insekt eller liknande djur som enkelt kan 

tas bort) 
Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger. 

 
4. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden 

a. Droppzon på hål 6, 7 och 17 
1. Om en boll ligger intill repstängslet, som är ett oflyttbart tillverkat föremål (OTF), vid 

green på hål 6 och om detta OTF påverkar spelarens stans eller området för hans 
avsedda sving får spelaren, utan plikt, antingen fortsätta enligt Regel 16 eller droppa en 
boll i droppzonen även när droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg. 
En boll som lyfts enligt denna regel får rengöras. 

2. Om en boll är i eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i 
pliktområdet på hål 7 eller hål 17 får spelaren fortsätta enligt Regel 17 eller som ett 
ytterligare alternativ droppa en boll, med ett slags plikt, i droppzonen, även när 
droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg.  

3. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3 och en boll som droppas i 
droppzonen måste stanna i droppzonen. 

b. MUA-områden som är spelförbudszoner identifieras av blå pinne med grön topp eller av 
blåvit pinne. 

c. De unga träden identifierade av stödpinnar 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) 
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5.  Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan 
a) Organiska delar av banan 
1. Alla insteg av trä till bunkrarna är organiska föremål. Bollen måste spelas som den ligger 

eller förklaras ospelbar, med ett slags plikt. 
2. Konstgjorda väggar och pålverk i ett pliktområde. 
b) Pluggad boll  

.   En spelare får inte ta lättnad under denna regel om bollen är pluggad i en torvad 
bunkerkant. 

c) Mark under arbete  
.  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA. 
 2.  Alla områden som är omslutna av en vit spraylinje.  
 3.  Dräneringar täckta av grus. 

 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa 
fåror genom sanden är mark under arbete.  

 5. Stora eller hårda 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 

 d) 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 och är 
inte mark under arbete 

 2.  Objekt identifierade med orange markering. 
 3.  Alla avståndsplattor.  

 
Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln): 
Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag. 
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Tillägg till lokala regler att gälla vid sällskapsspel eller tävlingar där det anges 

 
6. Tillägg till Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden 
 Alternativ till Slag och distans för Förlorad Boll eller Boll Out of Bounds 
 När en spelares boll inte återfunnits eller det är känt eller nästan säkert att den är out of 

bounds, kan spelaren fortsätta på följande sätt som alternativ till att fortsätta enligt slag och 
distans.  
Med två pliktslag kan spelaren ta lättnad genom att droppa en boll inom följande 
lättnadsområde (se Regel 14.3):  

 Två uppskattade referenspunkter 
 a. Bollens referenspunkt: Den punkt där den ursprungliga bollen uppfattats ha: 

   Kommit till vila på banan, eller 
  Senast ha passerat banans gräns för att stanna out of bounds.  

 b. Referenspunkt på fairway: Den punkt på fairway på det hål som spelas som är närmast  
  bollens referenspunkt, men som inte är närmare hålet än bollens referenspunkt.  

 
 För denna lokala regel gäller, "fairway" är varje gräsyta på spelfältet som är klippt till 

fairwayhöjd eller lägre.  
 Om en boll beräknas ha förlorats på banan eller senast passerat en bangräns före fairway, kan 

referenspunkten fairway vara ett finklippt gräsområde eller teeområde på det hål som spelas.  
 
 Lättnadsområdets storlek baserat på referenspunkten: Någonstans mellan:    
 En linje från hålet genom referenspunkten (och inom två klubblängder utanför den linjen) och 
 En linje från hålet genom referenspunkten vid fairway (och inom två klubblängder på 

fairwaysidan av denna linje). 
 Men med följande begränsningar:  
 Gränser för lättnadsområdets läge:  
 Måste vara på spelfältet. 
 Får inte vara närmare hål än bollens referenspunkt.  
 
 När en spelare satt en boll i spel under denna Lokala Regel:  
 Är den ursprungliga bollen som förlorats eller är out of bounds inte längre i spel och får inte 

spelas. Detta gäller även om bollen återfinns på banan inom söktiden tre minuter. (se Regel 
6.3b).  

 
 Men spelaren får inte använda denna möjlighet att ta lättnad för den ursprungliga bollen när: 
 Det är känt eller nästan säkert att bollen stannat i ett pliktområde, eller  
 Spelaren har spelat en provisorisk boll med plikt för slag och distans. (se Regel 18.3).  
 En spelare får använda denna möjlighet att ta lättnad även för en provisorisk boll som inte 

återfunnits eller som säkert eller nästan säkert är out of bounds.  


