
 
Tävlingsregler samt Lokala regler på Sönnertorps GK  

 
Avståndsmätare 

Godkänd sådan får användas. Brott mot regeln är diskvalifikation. 

 

Golfbil 

Krav är att golfspelarens egna klubbstyrelse gett, med läkarintyg som grund, tillstånd. Detta tillstånd skall 

uppvisas vid ankomst till klubben. Därutöver är det arrangörsklubben som ger tillstånd med hänsyn till banans 

skick. 

 

Handicap 

EGA Exakt Tävlingshandicap krävs för mottagande av NETTO priser. 

För BRUTTO priser behövs inget handicap  

 

Berg i dagen 

Jordfasta stenar eller berg i dagen på finklippta delen av spelfältet är Mark under arbete. Regel 25-1 är tillämplig 

 

Boll träffar ledningstråd 

Om bollen träffar ledning eller tillhörande stolpe på hål 6 eller 7 skall slaget annulleras och spelas om utan plikt. 

Regel 20-5. Om bollen inte omedelbart kan återfås får den ersättas med en annan boll 

 

Markeringar 

Vit out of bounds R27 

  

Nyplantering 
Om ett träd eller buske markerad med vit pinne påverkar spelarens stans eller området för hans tänkta sving skall 

bollen lyftas utan plikt och droppas enligt Regel 24-2b. (oflyttbart hindrande föremål) Bollen får rengöras när 

den lyfts. 

 

Stenar i bunker 

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig 

 

Stengärdesgårdar 

Stengärdesgårdar är organisk del av banan. Regel 24-2 är ej tillämplig 

De yttre stengärdsgårdarna markerar banans gräns dvs.hela stengärdsgården är out of bounds. 

 

Stenplattor/avståndsmarkering 

Dessa visar 50, 100 respektive 150 m till framkant green. De är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 är 

tillämplig. 

 

Vattenhinder (OBS markeringar finns ej) 

Dammar samt diken är vattenhinder dvs. all mark och allt vatten innanför gränsen för ett vattenhinder tillhör 

vattenhindret. Definitionen för vattenhindrets gräns är den punkt där sista brytningen till hindret sker. 

Undantag är hål 1 där första skärningspunkt är droppunkt utanför sista brytningen.. 

 

Vägar 

Grusbelagda. De är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 är tillämplig. 
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På försök har vi infört borttagande av samtliga gula och röda markeringar 

visande vatten respektive sidovattenhinder. Detta innebär samtidigt att begreppet 

sidovattenhinder upphört att gälla. 

 

definitionen 

vattenhinder 
 

"är varje hav, sjö, damm, å, bäck, dike, öppet dräneringsdike eller annat öppet vattendrag 

(vare sig det finns vatten däri eller ej) och annat av liknande natur på banan" 
 

 

 

På Sönnertorp har vi dammar samt diken som vattenhinder. 

Det betyder också att all mark och allt vatten innanför gränsen för ett vattenhinder tillhör 

vattenhindret. 

 

Frågan blir då var finns vattenhindrets gräns ? 

Svar; Den punkt där sista brytningslinjen till hindret är. 

 
 

Regel 26 för dropp för boll i vattenhindret är ; 

droppa bakom vattenhindret dvs. hindret skall vara mellan bollen och flagglinjen 

 

OBS detta gäller ej på hål 1 där boll droppas vid skärningspunkten 
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