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1. GENERELLA LOKALA REGLER
1.1. Belagda vägar och stigar
Den grusade stigen längs med högersidan av hål 2/11 är ett oflyttbart hindrande föremål. Regel
24-2 är tillämplig.
1.2. Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.
1.3. Markeringar
Följande markeringar gäller på banan:
Markering Innebörd
Vit
banans gräns / out of bounds
Gul
vattenhinder
Röd
sidovattenhinder
Blå
mark under arbete (MUA)
Blå-vit
MUA. spel förbjudet
Orange
oflyttbart hindrande föremål

Regel i regelboken
27
26
26
25
Bilaga 1 del B-2a
24-2

2. LOKALA REGLER
2.1 Elstaketet – vildsvinsskyddet
Vildsvinsstaketet är att betrakta som ett oflyttbart hindrande föremål. Lättnad medges enligt regel
24-2 (anm. 1).
2.2. Stenmurar och stenrösen
Stenmurar och stenrösen är en organisk del av banan. Lättnad enligt regel 24-2 medges inte.
Lösa stenar får inte tas bort eller flyttas.
2.3. Onormala markförhållanden
a. Myrstackar är mark under arbete.
Regel 25-1b är tillämplig.
b. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet, är mark under arbete.
Regel 25-1 ät tillämplig.
2.4. Hindrande föremål
a. Gulsvarta 150-meterspinnar och avståndsplattor på fairway, är oflyttbara hindrande föremål.
Regel 24-2 är tillämplig.
b. Samtliga tee-skyltar och next tee-skyltar, är oflyttbara hindrande föremål.
Regel 24-2 är tillämplig.
c. Pumpstationen, (skyddad av en grön nätbur) tillsammans med den fristående stolpen med
elskåp, på fairway hål 8/17, är oflyttbara hindrande föremål.
Regel 24-2 är tillämplig.
2.5. Nyplanterade träd
Om ett nyplanterat träd med stödkäpp(ar), försett med orange markering, påverkar spelarens
stans eller området för hans/hennes avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas
enligt regel 24-2b.
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2.6. Vattenhinder. Boll spelad provisoriskt enligt regel 26-1
Är det tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i vattenhindret vid hål 1/10, får spelaren spela
en annan boll provisoriskt enligt något av de alternativen som gäller i regel 26-1
• Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret måste spelare fortsätta med den.
• Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret får spelaren antingen spela den som den
ligger, eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt regel 26-1.
• Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de fem minuter som tillåts
för sökande, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.
OBS Denna möjlighet gäller bara hål 1/10 och har införts för att spara tid.
2.7. Avståndsmätare
I klubbens tävlingar får en spelare skaffa sig information om avstånd, genom att använda en
apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en rond använder en avståndsmätare,
som är konstruerad för att även bedöma andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel
(t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur osv) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är
diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt använts.
Anm 1 Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra
funktioner som strider mot reglerna, är avaktiverade eller övertäckta (t.ex. avstängda eller
övertejpade).
Anm 2 Multifunktionella apparater (t.ex. mobiltelefoner eller motsvarande) som har en
avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning endast under förutsättning att
den multifunktionella apparaten inte innehåller funktioner som kan mäta vindhastighet,
temperatur och/eller ge klubbrekommendationer, oavsett om de används eller inte. Övriga
funktioner som kan hjälpa spelaren i hans spel får finnas, bara de inte används.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKALA REGLER (om inte annat framgår av regeln)
MATCHSPEL = förlorat hål
SLAGSPEL = två slag

Notera att:
- Banpersonalen alltid har företräde. Invänta klartecken innan ni spelar bollen.
- Nedslagsmärken på greenen skall repareras (även andras när de glömt detta).
- Omedelbar återplacering av torvor på fairway är ett måste.
- Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.
- Out-markerade områden med växande gröda får ej beträdas.
- Omarkerade diken/dammar är sidovattenhinder. Gränsen för sådana hinder är där marken
bryter av mot hindret.

Ramkvilla Golfklubb
Regel- och tävlingskommittén
2019-01-01

