
 
Lokala Regler och Tävlingsvillkor 2020 
för Kristinehamns GK  

 
 

Kristinehamns GK 2020-04-14 

Dessa Lokala Regler gäller som tillägg till VGDF: s Regelkort 2020 och gäller för allt spel 

på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.  

 

1. Out of bounds (Regel 18) 
1. OOB markeras med vita pinnar. 

2. En boll som blir liggande på eller bortom den belagda vägen bakom hål 9 är OOB även om 

den ligger på en annan del av banan som är innanför banans gräns på andra hål. 

 

2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden 
Droppzon på hål 5 

Om spelaren väljer att använda droppzonen på hål 5 får bollen placeras i droppzonen. 

 

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan 
a) Mark under arbete 

1. Områden definierat av blå pinnar med grön eller vit 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. 

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

fåror genom sanden.  

 

4. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet 
a) Evakuering av banan  

När tävlingsledningen avbryter spelet skall spelare på hål: 

Nr 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 gå till klubbhuset. 

Nr 3, 14, 15, 16, 17 samlas vid maskinhallen vid hål 17 

Nr 4, 5, 6 samlas vid pumphuset vid hål 4/5 

 

Tävlingsvillkor 

 

Registrerade ronder i GIT 
För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap eller EGA  

Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap.  

Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation. 

 

Scorekortsinlämning 
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i shopen. Scorekortet 

är inlämnat när spelaren har lämnat shopen. 

 

Prisutdelning 
Om inte annat angivits för tävlingen skall priser som inte avhämtas av spelaren vid 

prisutdelningen tillfalla nästa pristagare. Om spelaren före start meddelat förhinder och utsett 

ett ombud kan priset tas emot av ombudet. 
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