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Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla, vid 1:a tee och på 

hemsidan (www.ofg.nu). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida 

inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en 

lokal regel där hänvisning är till ”Modell för lokal regel”, se Spel och tävlingsinfobanken på 

SGF:s hemsida under Lokala regler. 

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (Matchspel 

- förlust av hålet, Slagspel – två (2) slags plikt) 

1.1 Out of bounds (Regel 18.2) 

a) Gränsen för out of bounds, till höger på hål 1, definieras av vita pinar och stolparna för nätet 

till rangen 

1.2 Pliktområden (Regel 17)  

a) Hål 4 - Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet (gult pliktområde mellan tee 

och green) får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3, När spelaren spelar den 

provisoriska bollen får spelaren välja lättnadsalternativ enligt Regel 17.1. 

Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna regel får spelaren inte använda 

något ytterligare alternativ enligt Regel 17.1 med avseende på den ursprungliga bollen. För 

att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel, eller om den måste, eller får 

överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att: 

 

i. När den ursprungliga bollen hittas i pliktområdet inom tre (3) minuters söktid får 

spelaren välja att antingen: 

- fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och i så 

fall får den provisoriska bollen inte spelas. Alla slag med den provisoriska 

bollen innan den övergavs (inklusive gjorda slag och varje pliktslag för spel 

enbart på den bollen) räknas inte, eller 

- fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga 

bollen spelas 

 

ii. När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre (3) minuters söktid eller om det är 

känt eller så gott som säkert att den är i pliktområde blir den provisoriska bollen 

spelarens boll i spel. 

 

b) Hål 8 – Det röda pliktområdet på höger sida om fairway som bara är definierat på en sida är 

oändligt 

 

 

 

 

1.3 Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden 

a) Droppzoner 

http://www.ofg.nu/
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Om en boll är i pliktområdet på hål 7 (dammen), eller på hål 14 (diket), inklusive när det är känt 

eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa 

lättnadsalternativ var och en med ett (1) slags plikt: 

i) Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller 

ii) som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen 

(markerad som vit ruta). Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.  

1.3 Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden 

b) Droppzoner 

Om en boll är i pliktområdet på hål 7 (dammen), eller på hål 14 (diket), inklusive när det är känt 

eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa 

lättnadsalternativ var och en med ett (1) slags plikt: 

iii) Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller 

iv) som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen 

(markerad som vit ruta). Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.  

1.4 Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål 

a) Mark under arbete 

i. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under 

arbete 

ii. 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 

iii. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete 

iv. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till 

djupa fåror genom sanden är mark under arbete 

v. Grusade dräneringssträngar med synligt grus på spelfältet är mark under arbete 

vi. 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 

vii. Berg i dagen och/eller jordfast sten på en finklippt del av spelfältet är mark under 

arbete 

viii. Skada som tydligt kan identifieras som att ha orsakats av djurhovar är mark under 

arbete från vilken lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1 (men på greenen gäller 

inte regel 16.1 eftersom sådan skada får lagas enligt regel 13.1) 

 

b) Oflyttbara tillverkade föremål 

i. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade 

som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet. 

ii. Avståndsplattor på banan ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka 

lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten. Det är inte tillåtet att ta lättnad enligt 

Regel 15.2 
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1.5 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 den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket 

denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål. 

1.6 Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet 

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras genom sirensignaler.  

Följande signaler används: 

i. Avbryta spelet omedelbart (Åska) - En (1) lång signal. Ta skydd, huka dig och håll 

ihop fötterna 

ii. Avbryta spelet - Tre (3) signaler, upprepade gånger. Spelarna ska återvända till 

närmast samlingspunkt och avvakta vidare; fikastugan, maskinhallen eller klubbhuset 

iii. Återuppta spelet - Två (2) korta signaler, upprepade gånger 

Plikt se Regel 5.7b. 

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också 

stängda. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lokala regler godkända av JHGDF 2020-06-11 
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2. TÄVLINGSVILLKOR 

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan. 

Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts 

för en enskild tävling. 

2.1 Tävlingshandicap 

För att få delta klubbens tävlingar krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb, har ett exakt 

handicap och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda, är 13 år 

(gäller det år du fyller 13) eller äldre (enligt RF:s rekommendationer), samt att spelaren inte är 

avstängd för tävlingsspel. 

I villkoren för en tävling kan beslutas att ett visst antal handicapronder måste finnas registrerade i 

GIT för att en spelare ska få kunna ta emot pris i aktuell tävling, eller att ett max tillgodoräknat 

handicap ska gälla. Beslutar tävlingsledningen om sådana villkor kommer detta att framgå av 

tävlingsinbjudan.  

Spelare med begränsad spelrätt, eller som inte är medlem i Östersund/Frösö GK, behöver även 

betala tävlingsgreenfee. 

2.2 Anmälan, betalning, avanmälan, återbud  

Anmälan till tävling görs via ”Min golf” på www.golf.se (eller via www.ofg.nu). Vid 

överanmälan, fler anmälda till tävlingen än vad tävlingen max kan omfatta, sker urval i 

anmälningsordning. Efteranmälan, kan i mån av plats, godkännas av reception/tävlingsledning. 

Avanmälan från tävlingen skall ske före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång 

kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. 

 

Betalning av startavgift ska göras vid anmälan på ”Min Golf”.  En spelare som är uttagen till en 

tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. 

Om så sker återbetalas anmälningsavgiften automatiskt under förutsättning att avsedd ”ruta” är 

ikryssad i samband med avanmälan. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud 

uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. För rekommenderade 

fullständiga tävlingsvillkor se Spel- och tävlingshandboken 8.3. 

2.3 Handicapklasser 

Antalet handicapklasser beror på tävlingsform och förväntat antal startande. Vid tävlingar gäller 

följande: spelare/par/lag indelas som regel i lika stora klasser, två till tre stycken (A-B-C) med 

flytande klassgränser, om inte underlaget (GIT Tävling) för respektive tävling säger något annat.  

Vid färre än 5 startande, eller 5 lag i en klass, kan klassen slås samman med en annan klass eller 

inställas enligt tävlingsledningens val. 

2.4 Tee 

I klubbens tävlingar är ordinarie tee för herrar tee 60 och för damer tee 50. Män som är 75 år eller 

äldre, kan välja att spela från tee 50 och motsvarande gäller kvinnor 70 år eller äldre, de kan välja 

http://www.golf.se/
http://www.ofg.nu/tavla/
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tee 41. 

2.5 Anmälningsavgifter 

Om inte annat anges av tävlingsinbjudan, gäller nedanstående avgifter per deltagare: 

Klubbtävling 150 kr, Juniortävling 60 kr, KM 80 kr 

För klubbmedlemmar med begränsad spelrätt gäller tävlingsgreenfee: 

220: - kr för seniorer, 120: - kr för juniorer 

För övriga gästande spelare gäller tävlingsgreenfee: 

280: - kr för seniorer, 120: - kr för juniorer 

 

Introduktionskort kan inte användas i samband med deltagande i av klubben utlyst tävling. 

2.6 Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a) 

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden, när denna inte ger 

särskiljning används den matematiska metoden, följt av särskiljning med lottning.  

I slagspel utan handicap (scratch) sker särskiljning av vinnare genom ”play off” på 18e hålet. 

Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt delade placeringar. 

Särskiljning vid delad match sker genom särspel hål för hål med start på hål 16, sedan hål 17 och 

18. 

2.7 Prisutdelning 

Sluten prislista tillämpas normalt vid alla tävlingar. Prisutdelning sker omedelbart efter att alla 

klasser är färdigspelade, om inte annat anges, t.ex. omedelbart efter att respektive klass är 

färdigspelad. 

Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller 

klubben eller återgår till sponsorn. Det är spelaren som meddelar tävlingsledningen vem som är 

hans eller hennes ombud. Skälet är bl.a. att få fler spelare på prisutdelningarna och därmed ge 

tävlingssponsorn ett tack för sin ovärderliga medverkan. 

2.8 Resultat – tävlingen officiellt avslutad 

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad. 

Resultatlista efter tävling ”anslås” på www.golf.se. 

 

http://www.golf.se/
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3. ORDNINGSFÖRESKRIFTER 
• Person med golfutrustning på banan, som inte löst gällande greenfee eller saknar 

spelrätt, kan få betala dubbla gällande greenfee och händelsen anmäls till vederbörandes 

hemmaklubb. Kontroll utförs dagligen av personal 
• Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel 
• Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel 
• Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner) 
• Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning 

• Grupp som spelar på hål med högre nummer har företräde framför grupp på hål med 

lägre nummer 

• Banpersonalen har alltid företräde. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen 

innan slaget slås 

• Provsvinga aldrig mot banpersonalen under tiden du väntar. Det är svårt att se på långa 

håll om det är spel eller provsving 

• Var redo för spel då klartecken för spel ges (efter t.ex. avbrott pga. banpersonal) 

• Ropa alltid FORE vid minsta risk 

• Vid tillbud är spelaren skyldig att lämna ut Golf-id/legitimation till personalen (för 

eventuell åtgärd och rapport till distriktets disciplinnämnd samt yrkesinspektionen för 

disciplinär åtgärd) 

• Det är förbjudet att gå på greener och övningsgreener täckta av frost 

• Uppslagen torv på spelfältet skall återplaceras. På tee bör slagmärken fyllas igen med 

lagningssand. 

• Om man som golfspelare har synpunkter är ni välkommen att framföra dessa till klubbens 

VD eller Head Greenkeeper 

 

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan föranleda tillrättavisning och annan disciplinär åtgärd. 
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TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER 

VID ÖSTERSUND-FRÖSÖ GOLFKLUBB 

Onormala markförhållanden, pluggad boll och fel green 

Gäller från dd maj 2020 

t.o.m. dd maj 2020 

Lägesförbättring på finklippta delen av spelfältet 

 Om spelarens boll ligger på en finklippt del av spelfältet får spelaren, efter 

att ha markerat den, utan plikt lyfta, rengöra och placera den på en punkt 

inom ett scorekort från och inte närmare hålet än där den låg, som inte 

är i ett hinder eller på en green. 

Spelaren får bara placera sin boll en gång och när den placerats är den i 

spel enligt Regel 14.4. Om bollen inte stannar där den placerats se Regel 

14.2e. Om en spelare inte markerar bollens läge innan den lyfts får 

spelaren ett slag plikt. 

 

Anmärkning: Med ”finklippt del” avses varje del av banan, inklusive 

stigar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre. 

Plikt för brott mot tillfällig lokal regel: Matchspel - Förlorat hål; 

Slagspel - Två (2) slag. Om en spelare får den allmänna plikten för brott 

mot denna lokala regel ska ingen ytterligare plikt enligt denna regel ges. 

Anmärkning: EGA:s Handicapregler anger att ronder spelade med 

lägesförbättring är handicapgrundande. 

  

  

Ansvarig Kontaktuppgifter Ansvarig Kontaktuppgifter 

VD 

Tore Wedin 

Telefon; 063 – 57 60 30 

Mobil: 070 – 57 60 358 

Mail: tore.wedin@ofg.nu  

Headgreenkeeper 

Joakim Kramer 

Telefon; 063 – 57 60 37 

Mobil: 070 – 349 98 14 

Mail: greenkeeper@ofg.nu  

 

mailto:tore.wedin@ofg.nu
mailto:greenkeeper@ofg.nu

