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      Regelkort for Srixon Tour 2018 
 

Del 1 - Lokale regler 
 
Følgende lokale regler gjelder i alle Srixon Tour turneringer. Eventuelle tillegg til lokale regler publiseres i forbindelse med den 
aktuelle turneringen. En forutsetning er at det henvises til dette regelkortet i informasjon om turneringen. Sidehenvisninger i 
teksten er til den norske oversettelsen av regelboken. Ved en eventuell tvist om innholdet skal tolkningen skje i henhold til den 
engelske versjonen av Rules of Golf.  
 
Utenfor banen (Regel 27-1) 
Hvite staker, hvite plater, hvite streker, gjerder, veier, mur eller vegger definerer banens grenser. 
Anmerkning: 
a) Når utenfor banen defineres av hvite staker eller gjerdestolper (ekskl. vinklede støttepinner) gjelder linjen på innsiden av 

disse staker eller stolper på bakkenivå som banens grenser. En ball er utenfor banen når hele ballen ligger på eller utenfor 
en slik linje. 

b) Når det finnes en hvit linje er det den som definerer utenfor banen. En ball er utenfor banen når hele ballen ligger på eller 
utenfor en slik linje. 

c) Ball som krysser vei merket med utenfor banen og som blir liggende på andre siden av veien er utenfor banen, selv om 
ballen ligger på banen. 

 
Vannhindre (Inklusive sidevannhindre) (Regel 26) 
Vannhinder defineres av gule merker/staker og/eller linjer.  
Sidevannhinder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.  
Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen. 
 
Anmerkning – Droppesoner for vannhindre 
Der det finnes droppesoner for vannhindre kan spilleren i) fortsette etter regel 26, eller ii) som en tilleggsmulighet, med ett 
straffeslag, droppe en ball i droppesonen (som er nærmest det punkt hvor den opprinnelige ballen krysset grensen til hinderet) 
(sidene 152-153). For bestemmelser om dropping og omdropping av en ball i droppesonen, se anmerkning på sidene 152-153. 
 
Unormale grunnforhold, grunn under reparasjon (GUR) (Regel 25-1) 
a. Alle områder som er identifisert med blå merker/staker og/eller med hvit linje eller som på annet sett er angitt som GUR. 
b. Steinfylte dreneringsgrøfter. 
c. Fjell i dagen på kortklippet område. 
d. Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie. 
e. Skjøter mellom skåret torv på spillefeltet. Fritak gis kun for ballens leie (side 145). 
f. Maurtuer på spillefeltet defineres som GUR. 
g. Malte avstandsmerker på kortklippet område på spillefeltet, samt malte merker foran og bak puttinggreenen, kun fritak for 

ballens leie og planlagt sving.  
 
Grunn under reparasjon med spilleforbud (Regel 25-1) 
Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra, er merket med blå staker med hvit topp. Fritak skal tas etter regel 25-1. 
 
Plugget ball (Regel 25-2) 
Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet (sidene 142-143). 
 
Flyttbare hindringer (Regel 24-1) 
a. Steiner i bunker. 
b. Gule og røde merkestaker samt blå merkestaker med eller uten hvit topp. 
 
Uflyttbare hindringer (Regel 24-2) 
a. Når uflyttbare hindringer utvides med en hvit linje anses denne linjen og området innenfor å være en del av den uflyttbare 

hindringen og ikke grunn under reparasjon. 
b. 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker. 
c. Trær med støttepinner eller annen beskyttelse/merking. 
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Modifisert unntak til regel 6-6d 
Unntak: Hvis en konkurrent leverer en score på noe hull lavere enn faktisk brukt fordi han har unnlatt å inkludere ett eller flere 
straffeslag som, før han leverer sitt scorekort, ikke visste at han hadde pådratt seg, blir han ikke diskvalifisert. I slike tilfeller 
pådrar konkurrenten seg straffen bestemt i den gjeldende regelen, men det er ingen tilleggsstraff for brudd på regel 6-6d. Dette 
unntaket gjelder ikke når den gjeldende regelen er diskvalifikasjon fra konkurransen. 
 
Flytting av en ball ved et uhell på en puttinggreen 
Reglene 18-2, 18-3 og 20-1 er modifisert som følger: 
Når en spillers ball ligger på puttinggreenen, er det ingen straff hvis ballen eller ballmarkøren ved et uhell blir flyttet av spilleren, 
hans partner, hans motspiller, eller noen av deres caddier eller utstyr. 
 
Den flyttede ballen eller ballmarkøren må legges tilbake som foreskrevet i reglene 18-2, 18-3 og 20-1. 
Denne lokale regelen gjelder bare når spillerens ball eller ballmarkør ligger på puttinggreenen og enhver flytting skjer ved et 
uhell. 
 
Anmerkning: Hvis det er fastslått at spillerens ball på puttinggreenen ble flyttet som et resultat av vind, vann eller noen annen 
naturlig årsak slik som gravitasjon, må ballen spilles som den ligger fra sin nye posisjon. En ballmarkør flyttet under slike forhold, 
legges tilbake. 
 
Skåret torv på puttinggreen 
På puttinggreen har skåret torv samme status som gamle hullplugger og kan repareres iht. regel 16-1c. 
 
Midlertidig uflyttbar hindring (sidene 147-149) 
Anmerkning: På spillefeltet, når en spillers ball ligger i, på eller under en midlertidig uflyttbar hindring eller så nær hindringen at 
dette påvirker spillerens slagstilling eller planlagte sving og spilleren tar fritak, kan spilleren benytte noen av alternativene i 
reglene, eller om droppsoner er markert, som et ekstra alternativ, droppe ballen uten straffeslag i nærmeste droppesone. 
 

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL: 
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag. 

 
Utstyr for avstandsmåling (Regel 14-3) 
For alt spill på denne banen kan en spiller motta informasjon om avstander ved å bruke utstyr for avstandsmåling. Hvis en spiller 
under en fastsatt runde bruker utstyr for avstandsmåling til å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (f.eks. 
høydeforskjeller, vindstyrke, etc.) har spilleren brutt regel 14-3. 
 
Anmerkning: Multifunksjonelt utstyr, slik som en smarttelefon eller PDA, kan bli brukt som utstyr for avstandsmåling, men må 
ikke bli brukt til å måle eller beregne andre forhold som hvis det gjøres, vil være et brudd på regel 14-3 (side 181). 
 

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL: 
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag. For påfølgende brudd - Diskvalifikasjon.  

Hvis regelbruddet skjer mellom spill av to hull, gjelder straffen for neste hull. 

 
 

Del 2 - Turneringsbestemmelser 
 
Følgende turneringsbestemmelser gjelder i alle Srixon Tour turneringer. En forutsetning er at det henvises til dette regelkortet i 
informasjonen om turneringen. For eventuelle tillegg henvises til bestemmelsene for Srixon Tour og fullstendig oversikt i 
generelle turneringsbestemmelser 2018, og generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer 2018.  
 
Alkohol 
Det er ikke lov å nyte alkohol under en fastsatt runde, eller møte til spill av en runde i påvirket tilstand. Brudd på dette fører til 
diskvalifikasjon og spilleren rapporteres til NGFs Disiplinær- og sanksjonsutvalg. 
 
Avbrutt turnering 
For at en turnering skal være tellende, må minst 50 prosent av turneringen spilles, men ikke mindre enn 18 hull, f.eks.: 
– ved 36 hulls turnering må spilles minst 18 hull 
– ved 54 hulls turnering må spilles minst 27 hull 
– ved 72 hulls turnering må spilles minst 36 hull. 
Avbrutte runder som ikke fullføres skal ikke telle med i sluttresultatet. 
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Avbrutt turnering som ikke kvalifiserer som tellende eller en avlyst turnering, er en avsluttet konkurranse. Eventuell ny turnering 
skal utlyses på nytt.  
Dersom en turnering må avkortes, skal det ikke gjennomføres ”cut” før alle runder før ”cut” (som beskrevet i 
turneringsbestemmelsene) er fullført.  
Punkt 3.6.2 i EGA Handicap System regulerer justering av handicap ved en avbrutt turnering. 
 
Ball (liste med godkjente golfballer) 
Ballen spilleren spiller må være oppført i den gjeldende listen over godkjente golfballer (List of Conforming Golf Balls) utgitt av 
R&A. Anmerkning: En oppdatert liste finnes tilgjengelig på R&As hjemmeside www.randa.org (Sidene 155-156, Tillegg I, Del B, 
Konkurransebestemmelser, punkt 1). Straff for brudd på bestemmelsen: Diskvalifikasjon. 
 
Caddieforbud 
I alle turneringer for juniorer er det caddieforbud. 
For varig skade, sykdom eller funksjonshemming gis dispensasjon, forutsatt at spilleren er klassifisert.  
Straff for brudd på bestemmelsen: 
Første forseelse:   Matchspill – Stillingen justeres ved å trekke fra ett hull      
   Slagspill – To slag. 
Andre forseelse:   Diskvalifikasjon. 
 
Doping og dopingkontroll 
Turnering som arrangeres av et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er 
underlagt det felles internasjonale antidoping regelverket.  
Dopingbestemmelsene gjelder for enhver som deltar på stevner eller andre idrettsarrangement som arrangeres av et 
organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Dette innebærer blant annet at utøveren 
plikter å avgi dopingprøve dersom det gjennomføres dopingkontroll under arrangementet. Å unnlate å møte til pålagt 
dopingkontroll, nekte å avgi dopingprøve eller å unndra seg dopingkontroll på annen måte sidestilles som å ha avlagt positiv 
dopingprøve. Mer informasjon på www.antidoping.no. 
 
Driver (liste med godkjente køllehoder for drivere) 
Enhver driver spilleren bringer med seg må ha et køllehode, identifisert med modell og loft, som er oppført i den gjeldende listen 
over godkjente køllehoder for drivere (List of Conforming Driver Heads) utgitt av R&A. 
Unntak: En driver med et køllehode som var produsert før 1999 er unntatt fra denne bestemmelsen. 
Anmerkning: En oppdatert liste finnes tilgjengelig på R&As hjemmeside www.randa.org (Sidene 154-155, Tillegg I, Del B, 
Konkurransebestemmelser, punkt 1). Straff for å slå et slag med kølle i strid med bestemmelsen: Diskvalifikasjon. 
 
Innspillsrunde (regler) 
Under innspillsrunde kan en spiller kun spille én ball, med følgende unntak: 
– dersom spilleren ikke får greentreff under innspill til en green, kan spilleren slå ytterligere én ball mot greenen 
– maks. tre chipper får slås fra greenkanten under forutsetning at det ikke skader banen 
– kun ett bunkerslag får slås mot greenen fra greenbunkere. Alle andre slag i bunker skal slås i retning bort fra green 
– slå inntil tre øvingsputter. 
NB! Uansett får ingen slag slås om igjen dersom det er spillere bak som venter. 
Brudd på denne regel medfører at spilleren kan bli nektet start i turneringen. Dette avgjøres av turneringskomiteen (TK). 
 
Livescoring 
I forbundsturneringer med livescoring skal spilleren oppgi sin score. Hvis en spiller med vilje oppgir feil score eller unnlater å 
oppgi sin score på forespørsel er straff for brudd på bestemmelsen: 
Første forseelse:   Advarsel 
Andre forseelse:   Spilleren rapporteres til NGFs Disiplinær- og sanksjonsutvalg. 
En gitt advarsel gjelder for hele turneringen. 
 
Hvis komiteen mener en spiller eller caddie er skyldig i et alvorlig brudd på etikette kan komiteen diskvalifisere spilleren etter 
regel 33-7. Spilleren vil også bli rapportert til NGFs Disiplinær- og sanksjonsutvalg.  
 
Resultat – turneringen offisielt avsluttet 
Når resultatlisten er oppslått på den offisielle informasjonstavlen anses turningen for offisielt avsluttet. 
 
  

http://www.randa.org/
http://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/golf-for-funksjonshemmede/klassifisering
http://www.antidoping.no/
http://www.randa.org/
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Røyking og snusing 
I forbundsturnering for juniorer er det forbudt for spiller å røyke eller å bruke snus under en fastsatt runde. 
Straff for brudd på bestemmelsen: 
Første forseelse:   Advarsel 
Andre forseelse:   Diskvalifikasjon. 
 
Scorekort innlevering 
Straks etter en runde i slagspill skal spilleren innlevere sitt scorekort iht. regel 6-6b til ”scorekortmottaket”. Scorekortet anses 
levert når spilleren går fra/ut av scorekortmottaket. 
 
Spilleavbrudd. Gjenopptagelse av spill (anmerkning til regel 6-8b, side 158) 
Øyeblikkelig stopp av spillet (farlige situasjoner): Ett langt sirenestøt. 
Stopp av spillet (kan spille ferdig hullet):  Tre korte sirenestøt, gjentatte ganger. 
Gjenoppta spillet:    To korte sirenestøt, gjentatte ganger. 
Straff for brudd på bestemmelsen: Diskvalifikasjon 
 
Spillehastighet og regler for tidtaking 
Tillatt spilletid for en runde inklusive tid til kontroll og innlevering av scorekort skal være oppgitt før runden, regel 6-7, 
anmerkning 2. 
 
Hvis det ikke er formildende omstendigheter benyttes det tidtaking for en gruppe som ikke holder sin posisjon i startfeltet. En 
gruppe er ute av posisjon når den ikke er innenfor angitt tidspunkt på tidsskjemaet og i tillegg er mer enn startintervallet bak 
gruppen foran. 
Når det er en spillers tur til å spille skal han ikke bruke mer enn 40 sekunder. Spilleren kan bruke inntil 10 sekunder ekstra 
dersom han er den første i gruppen til å slå: 
a) ut på et par 3 hull 
b) innspillet til en puttinggreen 
c) en chip eller putt 
Straff for brudd på bestemmelsen: 

 Slagspill Matchspill 
Første forseelse  Advarsel Advarsel 
Andre forseelse Ett straffeslag Tap av hull 
Tredje forseelse To straffeslag Tap av hull 
Fjerde forseelse Diskvalifikasjon Diskvalifikasjon 

 
Anmerkning: Tidtaking starter i det øyeblikk en dommer anser at det er spillerens tur til å spille. En advarsel vil gjelde for hele 
runden selv om gruppen kommer tilbake i posisjon.  
I enkelttilfeller kan tidtaking benyttes på en individuell spiller, eller to spillere i en gruppe på tre i stedet for hele gruppen. 
 
Transport (se sidene 159-160)  
Spillere må ikke sitte på med noe form for transportmiddel under en fastsatt runde uten at dette er godkjent av 
turneringskomiteen. For varig skade, sykdom eller funksjonshemming gis dispensasjon, forutsatt at spilleren er klassifisert. 
Straff for brudd på bestemmelse: 
Første forseelse:   Matchspill – Stillingen justeres ved å trekke fra ett hull.      
   Slagspill – To slag. 
Andre forseelse:   Diskvalifikasjon. 
Anmerkning: Turneringskomiteen eller dommere kan transportere en spiller når de finner det nødvendig. 
 
Usportslig opptreden – sanksjonsreglement 
Sanksjonsreglementet gjelder for alle spillere, trenere, ledere, caddier og andre som bistår spilleren. Se mer på 
www.golfforbundet.no.  
 


