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Lokala ordningsföreskrifter

Nedan följer en sammanställning av klubbarnas vanligaste ordningsföreskrifter med
fördjupningstext som beskriver bakgrunden till ordningsföreskriften.
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Bunkerkrattors placering
Bunkerkrattor placeras utanför bunkern
Hela bunkerkrattan måste placeras utanför bunkern i läge där den minst stör spelet.
Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda tilltillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Bunkerkrattor placeras utanför bunkern - fördjupning
Vid proffstävlingar placeras bunkerkrattorna oftast utanför och vid sidan av bunkern i lägen
där det är minst troligt att de påverkar en bolls rörelse. Skälet till detta är att bunkerkrattor
som ligger i bunkern kan hindra en boll från att rulla till bunkerns platta del, vilket innebär att
spelaren får ett svårare slag, Dessutom kan det ibland uppstå situationer där det omöjligt att
återplacera bollen på en plats som inte är närmare hålet.
Bunkerkrattor placeras i bunkern
Hela bunkerkrattan måste placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.
Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Bunkerkrattor placeras i bunkern - fördjupning
Även om R&As rekommendation är vägledande är det ändå klubben eller tävlingsledningen
för en enskild tävling som slutgiltigt bestämmer var den vill att bunkerkrattorna ska placeras.
Fördelarna med att placera krattorna i bunkrarna är att klippningen går fortare eftersom
banpersonalen inte behöver stanna klipparen och stiga av gång på gång för att flytta
krattorna och att bränsleförbrukningen därigenom minskar vilket är positivt ur
miljösynpunkt. Om man väljer att placera krattan i bunkern är det minst risk att en boll
hejdas av krattan om den placeras med skaftet i hålets spelriktning. Bunkerkrattor med böjt
skaft eller kort tvärpinne ger minst inverkan på en rullande boll.
Bunkerkrattor placeras på ställning
Bunkerkrattan måste placeras i/utanför bunkern, på ställningen, med skaftet i
spelriktningen. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda tilltillsägelse eller annan
disciplinär åtgärd.
Bunkerkrattor placeras på ställning - fördjupning
Klubben kan använda flyttbara ställningar att lägga bunkerkrattorna på. Fördelen är att en
rullande boll inte hejdas så lätt. Nackdelarna är att spelarna måste sätta tillbaka hållaren och
lägga krattan på plats vilket tar tid, att krattan sticker upp och då kan påverka en bolls rörelse
och att välta ställningar kan skada gräsklipparna. Bunkerkrattor med böjt skaft eller mycket
kort tvärpinne är ett bra alternativ.
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Företrädesrätt på banan
Företrädesrätt för banpersonal
Banpersonal har alltid företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från
banpersonalen innan slaget slås. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse
eller annan disciplinär åtgärd. Vid allvarlig överträdelse kan anmälan ske till SGF:s Juridiska
Nämnd.
Företrädesrätt för banpersonal - fördjupning
I SGF:s ”Säker Golf” finns beskrivet hur samarbetet mellan golfarna och banpersonalen bör
ske. Grundförutsättningen är att banpersonalen alltid har företräde, men att de i möjligaste
mån försöker tar hänsyn till golfarna. För att inget missförstånd ska råda om vilka som har
företrädesrätt kan denna ordningsföreskrift anslås. För att undvika irritation bör spelarna
aldrig provsvinga i riktning mot banpersonalen.
Företrädesrätt för ensamspelare begränsad
Ensamspelare har ingen företrädesrätt på banan mellan kl. …. och kl. …. och ombeds slå följe
med andra spelare för att öka tillgängligheten till banan. Överträdelse av ordningsföreskriften
kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Företrädesrätt för ensamspelare begränsad - fördjupning
En klubb kan begränsa ensamspelares företrädesrätt som den formuleras i Regler för Golfspel
Avsnitt I Etikett. Under högsäsong eller när det är brist på starttider kan klubben bestämma
att en ensam spelare inte bör spela ensam utan uppmanas att slå följe med andra spelare för
att öka antalet tillgängliga starttider.
Företrädesrätt för ensamspelare, två- och trebollar begränsad
Under tiden från … till och med … har ensamspelare eller två- och trebollar inte företräde
framför fyrbollar. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan
disciplinär åtgärd.
Företrädesrätt för ensamspelare, två- och trebollar begränsad - fördjupning
För att utnyttja banan maximalt under högsäsong och för att skapa ett jämt speltempo kan
klubben ta bort etikettanvisningen om att en-, två- och trebollar har företräde framför
fyrbollar. Klubben kan ange både mellan vilka datum och/eller mellan vilka klockslag denna
ordningsföreskrift ska gälla.
Företrädesrätt för grupp på hål med högre nummer
Grupp som spelar på hål med högre nummer har företräde framför grupp på hål med lägre
nummer. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär
åtgärd.
Företrädesrätt för grupp på hål med högre nummer - fördjupning
När en spelares boll hamnar på eller i närheten av ett annat håls fairway eller när tee på två
olika hål ligger mycket nära varandra kan det vara svårt att bestämma vem som ska spela
först. Av speltemposkäl och av säkerhetsskäl bör alltid den grupp som hunnit längst på banan
spela först. Spelare som befinner sig på ett senare hål på banan ska inte behöva vänta och
därmed fördröja spelet för alla bakomvarande grupper.
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Företrädesrätt för grupp som börjar ronden på 1: a tee
Grupp som börjar ronden på 1: a tee har rätt att passera en grupp som inte startat på 1: a tee.
Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Företrädesrätt för grupp som börjar ronden på 1: a tee - fördjupning
Banan bör spelas med hålen i rätt ordningsföljd (se RfG Definitioner Fastställd rond). En grupp
som inte spelar hålen i rätt ordningsföljd och hinns upp av en grupp som gör detta, fördröjer
spelet för denna och efterföljande grupper.
Företrädesrätt för grupp som spelat nio hål
Bollrännan vid första tee bestämmer startordningen för grupperna. En grupp som spelat nio
hål och vill fortsätta får starta omedelbart efter den grupp vars tur det är att starta enligt
bollrännan. Utförlig information finns vid bollrännan. Överträdelse av ordningsföreskrift kan
leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Företrädesrätt för grupp som spelat nio hål - fördjupning
Vid sällskapsspel och tävling startar grupperna oftast enligt tilldelad starttid. När det finns
bollränna för att bestämma startordningen behövs det föreskrifter om vad som gäller för
grupper som avser att spela ytterligare hål. Man kan bestämma att en grupp som spelat nio
hål och vill fortsätta tar platsen omedelbart efter första grupp i bollrännan enligt
"blixtlåsprincipen" (”kugghjulsprincipen”). Utförlig information om hur bollrännan ska
användas bör finnas vid rännan. Ordet "grupp" avser även en ensam spelare om inte annat
sägs i föreskriften.
Företrädesrätt för icke golfspelare
På hål … är det förbjudet att spela så länge det finns personer på … Överträdelse av
ordningsföreskrift kan leda tilltillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Företrädesrätt för icke golfspelare - fördjupning
Av säkerhetsskäl är det alltid lämpligt att vänta med att slå ett slag om det finns människor på
cykelvägar, gångvägar, motionsslingor eller naturstigar i områden som kan nås av en
förlupen golfboll. Detta förbud bör också sättas upp på tee på det hål där den ska gälla.
Företrädesrätt på green/tee
Spelare på tee/green på hål ... bör lämna företräde för spelare som kommer från hål ....
Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Företrädesrätt på green/tee - fördjupning
Om klubben har någon tee/green där spelare från ett senare hål passerar så nära att det är
oklart vem som har företräde bör den grupp som har hunnit längst på banan (spelar på ett hål
med högre nummer) av speltempo och säkerhetsskäl ges företräde.
Företrädesrätt vid första tee bestäms av bollrännan
Bollrännan vid första tee bestämmer startordningen för grupperna. Utförlig information
finns vid bollrännan. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan
disciplinär åtgärd.
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Företrädesrätt vid första tee bestäms av bollrännan - fördjupning
Vid sällskapsspel och tävling startar grupperna oftast enligt tilldelad starttid. När klubben
väljer att använda bollränna för att bestämma startordningen bör klubben bestämma vad som
gäller både vid tävlingsspel och vid sällskapsspel. Ordningsföreskriften anger bara att
bollränna finns. Närmare information om hur klubben vill ge företräde åt olika grupper bör
framgå av anslag vid bollrännan. Klubben kan t.ex. bestämma att varannan grupp ska vara
medlemmar och varannan grupp ska vara greenfeespelare. Klubben kan också tillåta att vid
mindre tävlingar får greenfeespelare ändå starta enligt bollrännan. Ordet "grupp" avser även
en ensam spelare om inte annat sägs i föreskriften.
Gå fram till första tee
Spelare i efterföljande grupp bör stå kvar vid bagparkeringen/skylten … tills alla spelare i
framförvarande grupp slagit ut. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse
eller annan disciplinär åtgärd.
Gå fram till första tee - fördjupning
För att minska stressen vid första tee och också minska risken för personskador av
provsvingar, exempelvis när utrymmet runt en tee är begränsat, kan denna
ordningsföreskrift användas.

Golfvärd
Golfvärds anvisningar
Spelare eller grupp som inte följer en golfvärds upprepade anvisningar kan få avbryta spelet
och dessutom kan överträdelsen av ordningsföreskriften leda till annan disciplinär åtgärd.
Golfvärds anvisningar - fördjupning
Golfvärden är en person som av klubbens styrelse fått i uppdrag att kontrollera att spelarna
betalt gällande avgifter, att spelarna följer golfregler och golfetikett, att spelarna håller sin
plats på banan och att i övrigt underlätta för spelarna att finna sig tillrätta på banan. Klubbens
styrelse bör fatta beslut om vilka personer som ska vara golfvärd och ge skriftliga
anvisningar för hur en golfvärd får agera. En golfvärd bör ha tydlig namnskylt och även
fordonet bör vara tydligt skyltat. Lämplig utrustning för en golfvärd, förutom varm klädsel, är
medlemsmatrikel, aktuella startlistor (med starttider), klubbens lokala regler, regelbok, klocka,
mobiltelefon och första förband (eventuellt antihistaminpreparat för allergiker).
Golfvärds kontroll av greenfee och spelrätt
Kontroll av greenfee och spelrätt utförs dagligen av golfvärdar. Om en person med
golfutrustning på banan, inte löst greenfee eller saknar spelrätt, har golfvärden rätt att avvisa
spelaren från banan och kräva att spelaren betalar dubbla gällande greenfee.
Golfvärds kontroll av greenfee och spelrätt - fördjupning
För att kontrollera att personer på banan betalt gällande avgifter kan klubben begära att de
ska kunna visa upp sina golf ID-kort, annan identitetshandling eller greenfeetag.
Det måste finnas ett styrelsebeslut eller beslut av banägaren om att en viss person eller grupp
av personer har rätt att kräva legitimation. Dessa personer bör vara lätta att känna igen. Till
exempel kan golfbilen markeras med text "Golfvärd" eller "Ranger" och personerna kan ha IDbricka, armbindel eller speciell klädsel. Golfvärden bör ha med sig aktuellt medlemsregister
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och att det är viktigt att ta reda på om att det har varit möjligt att betala greenfee innan
personerna gick ut på banan. Notera att ordningsföreskriften är formulerad så att den gäller
för alla som har med sig golfutrustning på banan även om de påstår sig inte "spela golf" måste
de ha betalat rätt avgift.

Klädsel och utrustning
Barn i barnvagn tillåtet
Barn i barnvagn får, på egen risk, tas med under sällskapsspel.
Barn i barnvagn tillåtet - fördjupning
Om klubben vill förbjuda spelarna att ta med barn i barnvagn, exempelvis på grund av risken
för olyckor, måste det ske med ett uttryckligt förbud. Vid tävlingsspel är det naturligtvis
olämpligt att ta med barn i barnvagn eftersom barnet kan störa både spelaren och
medtävlarna. Ordningsföreskriften klargör att barnet tas med på spelarens egen risk och att
klubben, i regel, inte har något ansvar vid en olyckshändelse. Vid tävlingsspel är det
naturligtvis olämpligt att ha med ett barn. Om barnet drabbas en olycka på golfklubbens
område gäller klubbens SGF-försäkringar.
Barn i barnvagn eller bärsele förbjudet
Barn i barnvagn eller bärsele får inte tas med på banan av spelare eller medföljande person.
Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Barn i barnvagn eller bärsele förbjudet - fördjupning
Om klubben vill förbjuda att spelare eller medföljande person att ta med barn i barnvagn eller i
bärsele måste det ske med ett direkt förbud.
Bar överkropp
Bar överkropp är tillåten på hål… och hål… Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till
tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Bar överkropp - fördjupning
Klubben bestämmer över hur den önskar att medlemmar och gäster ska vara klädda inom det
område som klubben har ansvaret för. Det kan vara mer positivt att ange på vilka hål viss
klädsel är tillåten än att ange var den inte är tillåten. Notera att om någon del av klubbens
område arrenderas ut, exempelvis till en servering, kan andra föreskrifter gälla för dessa
områden
Dela utrustning
Vid sällskapsspel före klockan … får två spelare bara dela bag och klubbor om de spelar
greensome/foursome. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan
disciplinär åtgärd.
Dela utrustning - fördjupning
I greensome och foursome, där spelarna slår vartannat slag, kan spelarnas klubbor bäras i
samma bag utan att det påverkar speltempot. I alla övriga spelformat tar det avsevärt mycket
längre tid att spela om två spelare delar utrustning och klubben kan därför förbjuda att
spelarna delar klubbor på tider då det är mycket spel på banan.
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Drivingrangebollar
Spel på banan med drivingrangebollar är förbjudet. Bollarna ska återlämnas till rangen och
överträdelsen av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Drivingrangebollar - fördjupning
Drivingrangebollarna tillhör den som driver rangen. För att försöka hindra att sådana bollar
stjäls kan ett förbud att använda drivingrangebollar vid spel på banan införas.
Golfskor
Golfskor med dubbar av metall eller plast får inte användas på banan … och/eller i ….
Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Golfskor - fördjupning
En klubb kan, exempelvis på grund av risken för ökat slitage eller halkrisk, införa en
ordningsföreskrift som förbjuder golfskor med dubbar av metall eller plast i klubbhus,
omklädningsrum, restaurang och på toaletter mm. Notera att i tävlingar kan en tävlingsregel
(som ger plikt), förbjuda spelarna att använda golfskor med metall- eller traditionellt
utformade dubbar (spikar).
Hund i koppel tillåten
Hund i koppel får, på egen risk, tas med vid sällskapsspel. Överträdelse av ordningsföreskrift
kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd
Hund i koppel tillåten - fördjupning
Om klubben vill förbjuda spelarna att ha med en hund vid sällskapsspel, på grund av risken
för olyckor, måste detta ske med en ordningsföreskrift. Genom att införa
ordningsföreskriften betonar man att ta med hunden sker på spelarens egen risk och att
klubben, i regel, inte har något ansvar vid en olyckshändelse. Vid tävlingsspel är det
naturligtvis olämpligt att ha med en hund.
Hundförbud
Hundar får inte, varken av spelare eller medföljare, tas med vid sällskapsspel. Överträdelse av
ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Hundförbud - fördjupning
Om klubben vill förbjuda spelarna eller medföljare att ta med hund vid sällskapsspel måste det
ske med ett direkt förbud.
Mobiltelefoner och andra elektroniska apparater
Spelarna bör försäkra sig om att mobiltelefoner och andra elektroniska apparater som
medförs på banan inte stör andra spelare. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till
tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Mobiltelefoner och andra elektroniska apparater - fördjupning
Spelaren bör försäkra sig om att elektroniska apparater såsom datorer, klockor,
mobiltelefoner, stegräknare etc. som medförs på banan har ljudet avstängt för att inte störa
andra spelare. Under tävling kan en spelare som upprepade gånger stör andra spelare genom
att bryta mot föreskriften anmälas till tävlingsledningen och är överträdelserna grava kan
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tävlingsledningen diskvalificera spelaren och om en spelare fördröjer spelet genom att
använda en elektronisk apparat kan detta ge plikt för otillbörligt dröjsmål.

Skydd av banan
Bagvagnar och golfbilar förbjudna att använda
Det är förbjudet att använda bagvagnar och/eller golfbilar. Finns särskilda skäl för
användning kan tillstånd ges men bara efter förfrågan till ... Överträdelse av
ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Bagvagnar och golfbilar förbjudna att använda - fördjupning
När banan är mycket blöt och man kan förvänta sig körskador kan det vara nödvändigt att
tillfälligt förbjuda både bagvagnar och golfbilar. Klubben måste vara generös med att tillåta
undantag för alla som av fysiska skäl behöver en sådan. Ordningsföreskriften bör anslås väl
synligt både i klubbhuset, vid första och andra tee och också vid övriga tees där spelare kan
tänkas påbörja spelet.
Bollen måste peggas
Bollen måste peggas när den ligger på någon finklippt del av spelfältet (fairway). Ronder
spelade med peggning är inte handicapgrundande. Överträdelse av ordningsföreskrift kan
leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Bollen måste peggas - fördjupning
För att skydda banan, till exempel innan gräsväxten kommit igång på våren eller när den
avstannat sent på hösten eller då banan är mycket blöt och lerig, kan klubben bestämma att
bollen ska peggas. Banan skyddas ännu bättre om s.k. "fairwaymattor" används. Notera att
ronder spelade med peggning eller fairwaymattor inte är handicapgrundande.
Frosttäckta greener förbjudna att beträda
Det är förbjudet att gå på greener och övningsgreener täckta av frost. Överträdelse av
ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.
Frosttäckta greener förbjudna att beträda - fördjupning
Frosttäckta greener skadas lätt om någon går på den frusna ytan. Ordningsföreskriften bör
sättas upp både vid tee och green på det första hålet och på andra hål där spelare kan tänkas
påbörja spelet. Notera att med den föreslagna formuleringen gäller förbudet också
övningsgreenerna.
Golfbil förbjudet med passagerare
Spelare med tillstånd att använda persontransporthjälpmedel på banan får inte transportera
någon annan spelare eller dennes utrustning. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till
tillsägelse eller disciplinär åtgärd.
Golfbil förbjudet med passagerare - fördjupning
När banan är mycket blöt, börjar bli sönderkörd eller inte tål mer slitage kan belastningen
minskas genom att förbjuda att personer som har rätt att använda golfbil tar med passagerare.
Tillståndet att använda golfbil på banan är alltid personligt. Se också avsnittet
Transportmedel.
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Golfbil köranvisningar
Golfbilar och andra transportmedel får bara köras på vägar, på fairway och i låg semiruff. Det
är absolut förbjudet att köra i hög ruff, i hinder eller på green om det inte finns medicinska
skäl. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Golfbil köranvisningar - fördjupning
I tävlingar kan tävlingsledningen förbjuda användandet av golfbil eller annat motordrivet
transportmedel som exempelvis en golfmoped eller cykel (transportmedel). Finns det inget
förbud är det tillåtet att använda transportmedel, antingen hyrda eller egna, enligt de
riktlinjer som utfärdats av myndigheterna och de föreskrifter som utfärdats av markägaren.
transportmedel är inte gjorda för att köras i oländig terräng, i hinder eller bunkrar och risken
för skador både på fordonet och känslig natur är då stor. transportmedel bör därför bara
framföras på vägar, längs fairway och i låg ruff. Av slitageskäl är det olämpligt att köra på
green eller foregreen. På banor med ”waste-areas” (sandiga områden som inte är bunkrar) kan
man tillåta körning med transportmedel på markerade leder.
Gropar i sandiga ruffområden
Gropar som skapats när spelaren tar en stadig stans i sandiga ruffområden bör efter
slaget jämnas till med klubban eller foten. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till
tillsägelse eller disciplinär åtgärd.
Gropar i sandiga ruffområden - fördjupning
På banor med sandiga ruffområden, som Ekerum med sina sandbiotoper eller en linksbana
som Falsterbo, kan spelarna behöva gräva ner sina fötter i sanden för att kunna ta en stadig
stans. Ibland blir det då djupa gropar som gör att det en boll från en efterföljande spelare kan
ligga helt ospelbar. Sådana gropar bör efter slaget jämnas till med foten eller en klubba så att
området återfår samma karaktär som omgivande sandiga områden. Vanliga fotspår och spår
efter bagvagnar i sanden är däremot förhållanden som spelarna måste acceptera.
Miljökänsligt område förbjudet att beträda
Det är förbjudet att gå in i det miljökänsliga området på/invid hål ... skyltat och markerat med
.... Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.
Miljökänsligt område förbjudet att beträda - fördjupning
Klubben kan, efter myndighetsbeslut, förbjuda spelarna att beträda ett miljökänsligt område
på banan. På banan kan dessa miljökänsliga områden markeras med vita/röda/gula eller blå
stolpar med grön topp. Området bör vara väl inhägnat och ordningsföreskriften bör vara
uppsatt både vid tee på det hål som berörs och vid det miljökänsliga området. Notera att om
en spelare går in i ett sådant område kan det också leda till åtal och skadeståndskrav från
markägaren enligt dom i Högsta Domstolen (HD).
Lägga tillbaka torv
Uppslagen torv på spelfältet ska återplaceras. På tee ska slagmärken lagas med lagningssand.
Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
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Lägga tillbaka torv - fördjupning
Spelaren bör alltid lägga tillbaka torv efter ett slag. På tee är det bättre om spelaren har
möjlighet att lägga en skopa med lagningssand i det uppslagna märket. Spelare bör undvika
att orsaka skador på banan genom att ta torv vid övningssvingar.
Slagmattor måste användas
Klubbens slagmattor måste användas när bollen ligger på den finklippta delen av spelfältet.
När bollen ligger i en sluttning och den inte vill ligga kvar på mattan får spelaren flytta
mattan till den närmaste plats (som inte får vara närmare hålet eller i ett hinder) där bollen
blir kvar på mattan och spela från denna plats. Chipslag utan slagmatta är tillåtna. Ronder
spelade med slagmattor är inte handicapgrundande. Överträdelse av ordningsföreskrift kan
leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Slagmattor måste användas - fördjupning
För att skydda banan innan gräsväxten kommit igång på våren eller när den avstannat sent
på hösten eller när banan är blöt och lerig kan spel med slagmatta användas. För att förhindra
att spelarna tar med sig egna, oftast mycket små mattor där risken att ta torv är stor, tillåts
bara klubbens egna slagmattor (fairwaymattor). Slagmattan ska användas då bollen ligger på
en finklippt del av spelfältet. Slagmattan ska inte användas när bollen ligger i en bunker eller
ett vattenhinder. Nära green kan spelarna tillåtas chippa, men inte pitcha. Tävlingsledningen
kan, i en lokal regel bestämma att en tävling ska spelas med slagmattor. Notera att ronder
spelade med fairwaymattor är inte handicapgrundande.
Startförbud
Startförbud gäller från klockan … till … (veckodag). Grupp som startat innan startförbudet
började gälla kan tillfälligt komma att få avbryta sin rond. Överträdelse av startförbud kan
leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Startförbud - fördjupning
Startförbud innebär oftast ett absolut förbud att spela på banan. Ett sådant förbud kan införas
t.ex. när tävlingsledningen bedömt att sikten är för dålig, banan är alltför blöt, när det pågår
mer omfattande banarbete, golfundervisning, regelvandring eller annat som gör att det inte
går att spela på banan. Startförbudet bör vara tidsbegränsat.

Speltempo
Paus vid sällskapsspel
Vid sällskapsspel är det tillåtet att ta en paus på högst ... minuter eller så länge inte
efterföljande grupp kommit ifatt vid ...efter hål .... Om efterföljande grupp inte önskar ta paus
har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför har
inte rätt till paus. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan
disciplinär åtgärd.
Paus vid sällskapsspel - fördjupning
Vid sällskapsspel kan klubben tillåta att spelare tar en paus exempelvis vid klubbens kiosk,
för att inta förfriskningar. För att uppehållet inte ska försena spelet bör pausen inte vara
längre än 5–7 minuter. Om efterföljande grupp inte vill ta paus bör den få gå igenom direkt.
Om det finns fastställda tider för hur lång tid det får ta för att spela fram till pausstället och
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gruppen är försenad kan ordningsföreskriften neka gruppen rätt till paus. Rond med rätt till
paus är handicapgrundande.
Startintervall
För att skapa bättre speltempo vid sällskapsspel är startintervallet på första tee ... minuter.
Även om det är möjligt att slå ut får gruppen inte starta tidigare . Överträdelse av
ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Startintervall - fördjupning
Ett bra sätt att motverka köbildning och långsamt spel har visat sig vara att öka
startintervallet mellan grupperna. Bäst flyter spelet om klubben bestämmer sig för 10minutersintervall. Systemet kräver tydlig information till spelarna och viss övervakning.
Utslag på korthål vid köbildning
På hål … och … bör den grupp som spelat in sina bollar på eller till i närheten av green låta
efterföljande grupp slå ut från tee innan de spelar färdigt hålet och går vidare. Överträdelse av
ordningsföreskriften kan, vid sällskapsspel, leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Utslag på korthål vid köbildning - fördjupning
Köbildning sker ofta på korthål eller korta par fyra hål där spelarna i en efterföljande grupp av
säkerhetsskäl inte kan slå innan framförvarande grupp lämnat greenområdet. Genom att låta
efterföljande grupp spela mot greenen och sedan själva putta färdigt medan de efterföljande
spelarna går fram mot sina bollar vinner man cirka 2 minuters speltid. Notera att detta inte är
en form av ”flytande genomgång”.

Säkerhetsföreskrifter
Banarbete pågår
Det är förbjudet att spela innan banarbetarna på hål … gett klartecken. Överträdelse av
ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Banarbete pågår - fördjupning
När arbete pågår på någon del av banan eller när arbetet sker skymt för spelarna, bör
bestämmelserna i ”SÄKER GOLF” utökas med en ordningsföreskrift som anslås mycket väl
synligt vid samtliga tees på det aktuella hålet.
Bryta in på hål
Det är förbjudet att bryta in på hål … om det finns spelare på föregående
hål/tee/green/fairway. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan
disciplinär åtgärd.
Bryta in på hål - fördjupning
En grupp som inte startar på första tee eller hoppar över några hål och bryter in på ett annat
hål kan hinnas ikapp av spelare som inte är medvetna om att det finns personer inom
räckhåll för ett slag. Av säkerhetsskäl kan det vara lämpligt att förbjuda spelare att bryta in på
dogleghål eller kuperade hål.
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Dimma
Vid dimma måste nedslagsområdet för spelarens slag kunna ses. Vid spel från första tee
måste ... kunna ses. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan
disciplinär åtgärd.
Dimma - fördjupning
Av säkerhetsskäl kan klubben bestämma vad som är minsta godkända sikt för att få slå ett
slag. I princip gäller att en spelare alltid måste kunna se nedslagsområdet för sitt slag eller ha
förvissat sig om att det inte finns människor i detta område. Det kan dessutom vara lämpligt
att ange att ett en trädridå, en enskild buske, en 150-meterspinne, flaggan eller liknande
måste kunna ses innan spelaren får slå ut från första tee.
Förbjudet att gå in i out of boundsområdet på hål … .
Av säkerhetsskäl är det förbjudet att gå in i det out of boundsmarkerade och skyltade
området utanför banans gräns på hål .... Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till
tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Förbjudet att gå in i out of boundsområdet på hål … . - fördjupning
Klubben kan förbjuda spelarna att gå in i ett område utanför banans gränser av
miljöskyddsskäl men också t.ex. då det finns frigående hästar, får eller kor i området. Det kan
också vara odlade åkrar, sanka områden med kvicksand, dy eller rasrisk som inte bör
beträdas av säkerhetsskäl. Området måste vara väl markerat och ordningsföreskriften måste
vara uppsatt både vid tee och vid själva området. Det bör framgå av anslaget att det inte är
tillåtet att hämta boll i området. Om en spelare går in i ett sådant område kan det i vissa
speciella fall också leda till åtal och skadeståndskrav enligt dom i Högsta Domstolen (HD).
Gångvägen till nästa tee måste användas
Gångvägen från ... green till ... tee måste, av säkerhetsskäl, alltid användas. Överträdelse av
ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Gångvägen till nästa tee måste användas - fördjupning
Av säkerhetsskäl kan det vara nödvändigt att inte tillåta en grupp, som ska gå från en green
till nästa tee, att ta en genväg som leder i riktning mot föregående hål. Den rekommenderade
gångriktningen måste vara väl skyltad.
Ljussignal
På hål … ska spelare som nått fram till greenen ställa strömbrytaren på signalstolpen i rött läge
för att visa efterföljande att de inte får slå slag mot greenområdet. Grupp som lämnar greenen
efter att ha puttat färdigt måste ställa strömbrytaren i grönt läge. Överträdelse av
ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Ljussignal - fördjupning
Av säkerhetsskäl kan ljussignaler användas för att ge signal till bakomvarande grupp att det
är klart att spela. Både på tee och efter green på hålet måste det finns information om hur
spelarna slår på och av ljussignalen.
Olämplig spelriktning från tee
Vid spel från tee på hål ... är det av säkerhetsskäl olämpligt att avsiktligt spela över ... /mot ... .
Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
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Olämplig spelriktning från tee - fördjupning
En del dogleghål inbjuder till att försöka ta genvägar för att nå green. Ibland kan detta
innebära att spelarna avsiktligt spelar blint över skogsridåer eller kullar utan att veta om det
finns andra spelare i spellinjen. En intern out of boundsmarkering är oftast tillräcklig för att
komma tillrätta med detta problem. Ibland, vid dogleghål som har en kraftig krök, går det
emellertid att spela över och förbi ett angränsande hål och landa på rätt hål (spelaren slår
alltså över det område som markerats som out of bounds). Av säkerhetsskäl kan
tävlingsledningen försöka att få spelarna att inte avsiktligt spela ett sådant farligt slag.
Om ett sådant avsiktligt slag ändå slås och det uppstår en situation där någon person träffas
eller riskerat att träffas blir oftast påföljden för spelaren två års avstängning när händelsen
behandlas av SGF:s Juridiska Nämnd. Ordningsföreskrift bör sättas upp väl synlig på aktuell
tee.
Ringklocka
På hål … är det förbjudet att spela från tee innan ringklockan hörts. Grupp som passerat
ringklockan måste ge signal till bakomvarande. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda
till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Ringklocka - fördjupning
På kuperade banor eller vid dogleghål kan, av säkerhetsskäl, en ringklocka användas för att ge
signal till bakomvarande grupp att det är klart att spela ut från tee. Notera att ringsignaler
hörs dåligt om banan är kuperad och det kan finnas spelare med hörselnedsättning.
Ljussignaler är ett säkrare alternativ.
Se efter att det är klart att spela
Det är förbjudet att spela på hål … utan att först ha gått upp i … och sett efter att
framförvarande grupp är utom räckhåll. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till
tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Se efter att det är klart att spela - fördjupning
Av säkerhetsskäl kan det vara nödvändigt att, på hål med dolda områden, uppmana spelarna
att se efter att framförvarande grupp är utom räckhåll. Ibland kan det vara nödvändigt med
stege, utsiktstorn eller speglar för att få överblick över hålet.
Stoppskylt vid green
På hål … ska spelare som nått fram till greenen vrida stoppskylten till rött läge för att visa
efterföljande att de inte får slå slag mot greenområdet. Grupp som lämnar greenen efter att ha
puttat färdigt måste vrida stoppskylten till grönt läge. Överträdelse av ordningsföreskrift kan
leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Stoppskylt vid green - fördjupning
På kuperade banor eller vid dogleghål kan, av säkerhetsskäl, en vridbar stoppskylt användas
vid green för att ge signal till bakomvarande grupp när det är klart att spela.
Vänta med att spela
Spel från tee/spelfältet på hål ... får, av säkerhetsskäl, inte ske förrän alla spelare har lämnat
greenen på hål … och befinner sig på gångvägen på väg mot nästa tee. Överträdelse av
ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
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Vänta med att spela - fördjupning
Av säkerhetsskäl kan det vara nödvändigt att inte tillåta en grupp, som ska spela från en viss
tee eller från spelfältet på ett visst hål, att spela därför att det finns spelare på en green med
högre hålnummer i närheten av spelriktningen.
Åska säkerhetsinformation
Vid åska ta skydd på en lågt belägen plats, undvik öppna ytor och enstaka träd, släpp
golfklubban, huka dig och viktigast av allt håll ihop fötterna tätt .
Åska säkerhetsinformation - fördjupning
En klubb eller tävlingsledning har oftast inget ansvar för om det inträffar personskador vid
åska och bör därför inte heller försöka ange "säkra platser" där spelarna kan söka skydd vid
åska. Eftersom flera dödsfall och skador på grund av blixtnedslag inträffat på golfbanor, bör
alla klubbar och arrangörer av golftävlingar informera om de försiktighetsåtgärder som
rekommenderas av Elsäkerhetsverket och Uppsala Universitet se också:
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Press/Nyheter/Sa-skyddar-du-dig-vid-aska/ och
http://www.hvi.uu.se/meny/m6.html.
.

