
Kompletterande Lokala Regler & Tävlingsvillkor 
JSM Klubblag Slutspel 2022 

 
 

Lidköpings GK 2-4 september  
 
JSM Klubblag Slutspel genomförs enligt de gällande upplagorna av:  
Regler för Golfspel, SGF:s Regelkort, WHS 2020, Manualen för JSM Klubblag, Tävlingsvillkoren för Slutspelet 
samt dessa Kompletterande Lokala Regler och Tävlingsvillkor.  
Arrangörsklubbens egna Lokala Regler och Tävlingsvillkor gäller inte. 

 
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):  
Allmän plikt; (Förlorat hål i matchspel, Två slag i slagspel) 
 

Kompletterande Lokala Regler: 
 
Out of Bounds (OoB); Regel 18: 

1. OoB definieras av vita pinnar eller vita plattor 
2. Markeringarna för OoB kan även vara sammanbundna med en vitmålad linje 
3. En boll är OoB när hela bollen ligger på eller har passerat gränsen för OoB 

 
Pliktområden; Regel 17: 

1. Pliktområdet till höger på hål nr 6 markerat med röda stolpar med grön topp är en spelförbudszon. 
Om det är känt eller så gott som säkert att en boll stannat i denna spelförbudszon, måste lättnad 
tas enligt Regel 17.1. Området är oändligt.  

2. Pliktområdet till höger på hål nr 7 fram till dammen och pliktområdet till höger och bakom green på 
hål nr 8 är oändliga  

3. Stensättningar (stenfyllda kantväggar) som finns i pliktområden är organiska föremål 
 

Onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål); Regel 16: 
a) Mark under arbete; (lättnad utan plikt) 

1. Områden, djupa fåror, i bunkrar där sand förts bort av rinnande vatten 
2. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 

eller mark under arbete från vilket lättnad är tillåten enligt regel 16.1 

 

b) Oflyttbara tillverkade föremål; (lättnad utan plikt) 
1. De unga träden identifierade av stödpinne är spelförbudszoner  
2. Vildsvinsstängslet, som befinner sig på banan 
3. Störande inverkan av skyddsnät i anslutning till tee: lättnad tas genom att fastställa den närmaste 

punkten för fullständig lättnad utan att mäta över, under eller genom nätet 

 

 
 

Vänligen vänd på papperet 
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Kompletterande Tävlingsvillkor: 
 
Resultathantering i slagspel (Recording Area); Regel 3.3b: 

1. Efter avslutat spel i Rond 1 sker scorekortshantering och recording av resultat hos TC i 
klubbhuset med ingång genom dörren märkt ”Tävlingsexpedition” 

2. Scorekortet är inlämnat när spelaren/paret har lämnat Recording Area 
3. Recorder är Rikard Zetterström SGF TC (070-717 12 77) 

 
Resultat för hål och match; Regel 3.2a: 

1. Matchprotokoll med klubbnamn och matchresultat i Rond 2 och Rond 3 lämnas av vinnande 
sidan/vinnaren i en match till närmaste domare, representant för tävlingsledningen eller till TC 
Rikard Zetterström 

 
Tävlingsledning: 

1. Thorsten Hellmark; Tournament Director SGF 

2. Karin Nilsson; Förbundsdomare SGF 

3. Anders Jonsson; Förbundsdomare SGF 

4. Matthew Stridh; Tävlingsledare Lidköpings GK 

 

Domare: 
1. Thorsten Hellmark; TD och Domare SGF 

2. Karin Nilsson; Domare SGF 

3. Anders Jonsson; Domare SGF 

4. Björn Ekblom; Domare VGF 

5. Lars Kjäll; Domare VGF  

 
Enligt Regel 20.2a är en domares beslut slutgiltigt. Endast tävlingens domare äger rätt att tolka de 
regelverk som gäller för JSM Klubblag Slutspel 2022. 
 
Spelare eller lagkapten som behöver ha kontakt med domare ringer: 070-717 12 77 (TC) 

 
 
 

Vänligen vänd på papperet 


