Regelförtydligande dammen på hål 9 och greensprinklers
Hej på er,
Jag tänker med den här artiklen förtydliga lite vad som gäller vid de slipers som är runt dammen på
hål 9 och greensprinklers som är i spellinjen när man ligger strax utanför green. Jag har fått in några
frågor om detta och ser att det kan vara bra att förtydliga detta då det är lite lurigt att hitta vad som
gäller för detta i regelboken.
Text skriven i kursiv stil är definitioner i regelboken eller citat tagna ordagrant från regelboken.

Slipers vid dammen på hål 9.
Den regel som behandlar dessa är Regel 16 i regelboken. Denna regel handlar om Lättnad från
onormala banförhållandens (inklusive oflyttbara tillverkade föremål), farliga situationer p.g.a. djur,
pluggad boll
Ett Oflyttbart tillverkat föremål som dessa slipers är hanteras alltså som ett Onormalt banförhållande
vilket gör att det kan vara lite svårt att hitta i regelboken.
Regel 16.1.a säger följande angående fri lättnad (=fri dropp).
-

Du får fri lättnad om din boll vidrör eller ligger på en slipers
Du får fri lättnad om en slipers inverkar fysiskt störande på din stans eller sving. Man ska göra
en normal svingrörelse och ställa upp en normal stans i en rimlig spelriktning när man
bedömmer detta.

Man får inte fri lättnad om en slipers är i spellinjen utan att bollen vidrör den eller stör din sving eller
stans.
Du får heller inte fri lättnad om din boll ligger i pliktområdet, dvs innanför dom röda markeringarna.
Ovanstående gäller givetvis inte enbart slipers vid dammen på hål 9, utan det gäller samtliga
Oflyttbara tillverkade föremål på banan. Exempel på andra Oflyttbara tillverkade föremål är
sprinklers, bänkar, byggnader, teeskyltar m.m.

Greensprinklers
Vad gäller greensprinklers så säger regel 16.1.a. att man får fri lättnad om man ligger på green och
har ett Onormalt banföhållande (=Oflyttbart tillverkat föremål) i spellinjen. Detta berör vanligtvis
greensprinklers och Tillfälligt vatten.
Men vad gäller då man ligger strax utanför green och har en sprinklers i spellinjen?
Den regel som hanterar detta är HöGk’s Lokala regel (dessa står på hemsidan) Del 3 VGDF’s Regelkort
2021, Avsnitt A4.4.
Denna Lokala regel heter 4. Oflyttbara tillverkade föremål nära green och säger följande:
Modell för lokal regel 8F-5 är tillämplig bara när bollen och det oflyttbara tillverkade föremålet är på
en del av spelfältet som klippts till fairwayshöjd eller lägre.
Denna regel tycker jag är lite olyckligt formulerad då den hänvisar till Modell lokal regel 8F-5 vilket
inte säger någonting för flertalet av golfarna.

Lokal regeln 8F-5 står i Commitee Procedures som är en bilaga till regelboken som beskriver bl.a.
förslag/modeller på lokala regler, tävlingsledningens roll, banmarkeringar m.m. Denna bilaga är ett
hjälpmedel och stöd för domare, regelansvariga och tävlingsledare. Den finns i sin helhet på SGF’s
hemsida angående golfregler.
Lokal regel 8F-5 säger att om området utanför green (foregreen) har klippts kort nog för att puttning
utanför green är trolig får man fri lättnad om sprinklern är i spellinjen. Detta utan att sprinklern stör
sving eller stans.
För att få ta lättnad för sprinkler som ligger i spellinjen ska följande tre kriterier uppfyllas:
1. Bollen ska ligga på en yta som är klippt som fairway eller lägre (=foregreen).
2. Bollen ska ligga inom två klubblängder från green.
3. Bollen ska ligga inom två klubblängder från sprinklern.
Vid bedömning om man får fri lättnad för sprinkler ska man ha en rimlig spellinje som störs av
sprinklern.
Notera att detta är en lokal regel för HöGk. Om ni spelar en annan bana får ni läsa deras lokala regler
för att se vad som gäller.

Jag uppskattar jättemycket att ni kommer in med frågor liknande dessa då det gör att jag dels kan
förklara och förtydliga dom i sådan här artiklar. Men jag tar också med mig det för att förtydliga och
förbättra våra Lokala regler kommande år. Har ni funderingar på regler, banmarkeringar eller annat
som berör regler så skicka dom till mailadress info@hammarogk.se.

Med vänliga hälsningar
Mats Görrel
Distriktsdomare och Regel och Hcp-ansvarig på HöGK

