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Vintergolfregler utgåva 23 november 2017. 

Följande undantag gäller alltid. 

Löv i bunker. 

Löv och grenar i bunker klassas som tillverkade föremål och får flyttas utan plikt. Rubbas 

bollen skall den återplaceras på närmaste punkt dock ej närmare hål men i bunkern utan 

plikt. 

Bollen får lyftas och rengöras på hela spelfältet. 

OBS: Glöm ej att markera bollen innan du lyfter den. 

Spelfältet är alla områden utom det tee och green som spelas samt alla hinder. 

Brott mot regeln är 1 slags plikt. 

Pluggan boll. 

Lättnad för pluggad boll får ske på hela spelfältet. 

Vintergreen är fel green. Spel förbjudet enligt Regel 25-3. 

Området är c:a 3 meter från flaggan.  

Här gäller spel förbjudet och lättnad tas utan plikt.  

Brott mot regeln är 2 slags plikt. 

Följande undantag gäller vid spel på vintergreener. 

Lägesförbättring 1 scorekort eller Slagmatta får användas på fairway och semiruff.  OBS EJ 

i ruffen. 

Tillfälliga regler för bunker. 

Vid frusen sand i bunker får lägesförbättring tillämpas eller slagmatta användas men klubban 

får EJ grundas mot mattan eller sanden. 

Brott mot regeln är 2 slags plikt. 

I vattenhinder får EJ matta användas. 

Brott mot regeln är 2 slags plikt. 

Sommargreenerna är fel green. Spel förbjudet enligt Regel 25-3. 

Tillägg för vår vintergolf är att du måste även ta lättnad för din stans. 

Lättnad tas utan plikt. 

Brott mot regeln är 2 slags plikt. 

Handicap justering. 

Vid spel på sommargreener så sker justering enligt sommar index via GIT systemet. 

Vid spel på vintergreener är ronden ej handicap påverkande men väl i vår interna vinter 

system, Justeringarna dokumenteras i anmälningslistan. 

Vi tar med oss gällande sommar exakt HCP in i vinter systemet. 

Vi startar på 80 % av spelhandikapet  HCP. 

Detta gäller vid varje rond för de som inte har registrerad sänkning. 

För de som har fått en sänkning gäller det nya HCP till dess att de blivit höjda till 

ingångsvärdet du justeringarna blankas ut. 

Vid vintergreener så sker sänkning med 0,5 slag för varje slag under PAR. 

Buffertzon för höjning är 5 slag (77 netto) därefter sker höjning med 0,3 för varje slag där 

utöver. 
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