Distriktsdomare (DD)
• Ideellt arbete, ingen ekonomisk ersättning men
alla kostnader betalda
• En trevlig sammankomst med golfspel varje höst
• Av SmGDFs just nu 21 Distriktsdomare är
5 kvinnor, 1 Förbudsdomare och
4 Distriktsdomare
• Kontaktuppgifter till domarna hittar du på
http://smalandsgolf.com/

Banmarkeringar
Läs alltid lokala regler för att ta reda på vilka
banmarkeringar som gäller på banan som du
ska spela.
Blå-vita pinnar finns inte längre, för
spelförbudszoner används istället grön topp,
kan då vara gul-, röd-, blå eller vit med grön
topp – och då är det förbjudet att spela inom
det markerade området.

Förlorad boll, boll Out-of-bounds
Lokal regel gällande dropp med 2 pliktslag för boll
som är förlorad eller Out-of-Bounds.
Denna möjlighet att skriva en lokal regel har tagits
fram med avsikten att det kan snabb upp spelet i
vissa fall.
(Om en spelare inte slagit en provisorisk boll.)

Förlorad boll, boll Out-of-bounds
Utdrag ur protokoll från SGF:s regelkommitté:
Av motiveringen, som har sin utgångspunkt i snabbare spel,
framgår att regeln lämpligtvis kan användas när spelare spelar
enskilda ronder eller spelar egna tävlingar.
Av motiveringen framgår också att regeln inte är lämplig för
tävlingar på högre nivå, såsom professionella tävlingar och
amatörtävlingar på elitnivå. Tveksamhet råder också om regelns
tillämplighet vid handicapronder.
Med hänsyn till vad som angetts i motiveringen och då regeln
enligt RK:s uppfattning inte står i överensstämmelse med
spelets anda avråder RK från användande av denna regel annat
än vid enskilt spel. (Sällskapsspel)

Upphäva plikt …
Om man råkar lyfta en Out-of-bounds markering
kan man undgå plikten om man återplacerar
markeringen så som den var innan man flyttade
den, och det måste man göra innan man slår sitt
slag.

Här hittar du regelinformation
• Klubbens hemsida: Lokala regler med mera
• Regelboken i tryck: golfbokhandeln.se
• Regelboken som mobilapp:
Rules of golf 2019 (gratis,
finns till iPhone och Android)
• Regelpodden: iTunes, Spotify, Acast
• Svenska Golfförbundet: golf.se/regler,
här finns en bra Nyhetspresentation
med filmer

