
 

Tillfälliga lokala regler vid tävlingen Kräftsvingen 2021-07-31. 

Lägesförbättring på fairway och foregreen inom ett scorekort. 

Pliktområden, röda pinnar, som står i oklippt område, här gäller att pliktområdets gräns, är lika med   närmaste 

klippt yta. 

Lättnad utan plikt för ”tillfälligt vatten” gäller hela spelfältet samt alla bunkrar och greener. 

Klubbens Lokala Regler 2021 finns anslagna på tavlan i klubbhuset samt vid anslagstavlan före hål 1. 

Lycka till från tävlingssponsor Robbington Förvaltnings AB. 

Vi påminner: 

Laget måste välja varje spelares utslag minst sex gånger. 

Av markör och av laget signerat scorekort skall lämnas till tävlingsledaren i klubblokalen snarast efter avslutat 

spel. Scorekortet ska tydligt ange antal slag på varje hål och vilken spelares utslag som använts, lagets 

nettoscore ska vara summerat i rutan, Resultat: på scorekortet. 

Lägg alltid tillbaka uppslagen torv!  

Laga alltid de nedslagsmärken du ser på green! 

Var rädd om hålkanterna! 

 

5.2.2.4  

Greensome (utdrag ur tävlingshandboken) 

Committee procedures 9B.  

Handicap i greensome  

SGF rekommenderar att parets spelhandicap beräknas på följande sätt:  

1. Spelaren med den lägre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,6  

2. Spelaren med den högre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,4  

3. Resultaten från punkt 1 och 2, inklusive eventuella decimaler, adderas  

4. Summan avrundas till närmaste heltal  

Ovan uträkning fungerar även om någon spelare har plushandicap, se 11.2.6. 

 

Anmärkning 1: Pliktslag, som spelare ådrar sig, påverkar inte spelordningen i greensome. Om sidan ådrar sig 

pliktslag på en boll innan man har valt vilken boll man ska fortsätta med, är plikten kopplad endast till den bollen.  

Anmärkning 2: I greensome kan man, från tee, endast spela provisorisk boll för en av de ursprungliga bollarna. 

Om en boll eller båda bollarna kan vara förlorad/ förlorade utanför ett pliktområde eller out of bounds får sidan 

välja att spela en provisorisk boll. En av spelarna väljer då att spela den provisoriska bollen från den tee partnern 

slog den ursprungliga bollen.  

Den provisoriska bollen blir endast i spel om båda bollarna har gått out of bounds och/eller om ingen av dem 

hittas. Den spelare som inte slog den provisoriska bollen ska sedan slå nästa slag. Hittas en av de ursprungliga 

bollarna blir den parets boll i spel och den provisoriska bollen är ur spel. Den spelare vars boll inte hittades, ska nu 

slå nästa slag på partnerns hittade boll. 

 

 

 

 


