
22. februar 2019 | Side 1 av 2 

 
 

Utforming av lokale regler 2019 
 

NGF er klar med informasjon slik at klubbene kan oppdatere sine lokale regler etter Golfreglene 

2019. 

 

Alle golfklubber må fra 2019-sesongen oppdatere sine lokale regler med nye tekster iht. golfreglene 

2019 og «Forslag lokale regler 2019». Flere av de tidligere lokale reglene inngår nå i golfreglene. I  

tillegg kan nå spilleretikette inkluderes i de lokale reglene. 

 

I dokumentet «Forslag lokale regler» er det beskrevet hvordan klubben kan utarbeide og tilpasse de 

nye lokale reglene, både for daglig spill og for konkurranser - i samsvar med golfreglene 2019. 

Lokale regler for «Golfglede GK 2019» er et eksempel på oppsett av lokale regler for en golfklubb i 

2019. 

NGF oppfordrer også klubben å lese nøye gjennom Fremgangsmåter for Komiteen (Committee 

Procedures) på R&As hjemmeside (www.RandA.org).  

Dette er et omfattende materiale, men svært nyttig og lærerikt for enhver golfklubb.  

 

 En kort oppsummering: 

• I forbindelse med innføringen av golfreglene 2019 har R&A beskrevet en lang rekke forslag til 

lokale regler (Model Local Rules). De mest brukte lokale regler på norske baner og i norske 

konkurranser er oversatt til norsk og listet opp i «Forslag lokale regler 2019». 

• Mange lokale regler har både en lang versjon og en kort versjon. NGF anbefaler at lokale 

regler offentliggjøres på for eksempel: 

o Informasjonstavle 

o klubbens nettside 

o Der hvor slopetabeller er hengt opp 

• På informasjonstavle og nettside bør lang versjon av lokal regel publiseres, mens kort versjon 

kan publiseres i forbindelse med utskrift av scorekort. Det anbefales at klubbene ikke trykker 

scorekort med lokale regler i 2019, da det kan være behov for revisjoner og tillegg senere. 

• Klubbene oppfordres å benytte tekstene i Forslag lokale regler ordrett (klipp og lim). Da vil 

klubbens formulering av aktuell lokal regel ha lik formulering (og betydning) som samme 

lokale regel på en annen bane/turnering. 

• En klubb som ønsker hjelp til å formulere de lokale reglene eller sjekke om en lokal regel er i 

henhold til golfreglene bør kontakte NGF for hjelp og veiledning. 

 

Å lage lokale regler for banen/turneringen er et spørsmål om hvilke forhold på banen eller i 

turneringen som skal dekkes. I de fleste tilfeller er banen helt lik i 2019 som den var i 2018 og det er 

de samme forholdene som skal dekkes i lokale regler.  

 

Legg spesielt merke til at noen lokale regler fra 2018 ikke lenger er aktuelle, da disse nå er blitt en del 

av golfreglene og at nær sagt alle lokale regler har fått nye tekster/formuleringer. Det er med andre 

ord ikke bare å endre årstall fra 2018 til 2019 på klubbens lokale regler. De må skrives på nytt. 

 

  

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/pages/committee-procedures
http://www.randa.org/
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Banemerking 

Akkurat som før er det viktig at banen er godt merket, bl.a.: 

• Alle banens grenser (utenfor banen) 

• Straffeområder (tidligere sidevann- og vannhinder) 

• Unormale baneforhold 

 

Se dokumentet «Banemarkeringer som definerer grenser» som gir en komplett oversikt over hva 

klubben bør bruke til merking og hvilke farger som angir hva. 

 

Røde straffeområder 

NGF anbefaler at alle straffeområder merkes som røde straffeområder, det vil si at: 

• Tidligere (gule) vannhinder merkes nå om til røde straffeområder.  

• Tidligere (røde) sidevannhindre merkes fortsatt som røde straffeområder.  

Med kun én farge på straffeområdene kan spillerne forholde seg til et likt antall fritaksmuligheter for 

alle straffeområder, og dette gjør det også enklere for spillerne å forstå hvordan fritak tas. 

 

Informasjon, lenker og dokumenter knyttet til golfreglene 2019 kan du finne på 

www.golfforbundet.no.  Disse sidene er dynamiske og nytt materiell vil komme fortløpende i tiden 

som kommer. Har du forslag og ideer som andre bør ta del i – gi en tilbakemelding til NGF på e-post 

til thore.wilhelmsen@golfforbundet.no 

  

 

https://www.golfforbundet.no/spiller/golfregler-og-handicap/
mailto:thore.wilhelmsen@golfforbundet.no

