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BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN 
(gäller för säsongen 2016/2017 och framåt) 
 
1. ALLMÄNT 
Vintertouren spelas i enlighet med R&A:s /SGF:s ” Regler för golfspel”, SGF:s 
Generella lokala regler och Generella tävlingsregler, SGF:s Spel- och tävlingshandbok i den 
omfattning som det är möjligt och med undantag för nedanstående kompletterande regler. 
 
Tävlingen är öppen för samtliga medlemmar, gäster till medlemmar och gäster om det totala 
deltagarantalet inte överskrider 44 spelare. För gäst gäller en hcp om 18 eller lägre. Anmälan 
och spelavgift (närvarande 30 kr) plus greenfeeavgift för gäst ska erläggas före start senast 
klockan 09:45. 
 
2. UTRUSTNING 
Varje spelare får ha max 7 stycken klubbor som han/hon bär. Golfbil får 
inte användas. Brott mot regeln ger vid slagspelstävling 2 slags plikt per hål i maximalt 2 hål och i 
matchspel innebär det förlust av ett hål, max två hål. Vagn/elektrisk vagn får  inte heller användas. 
Men kan tillåtas av TD vid medicinska skäl.  
 
För att skona den klippta delen av banan ska spelare spela sina slag från en så kallad 
slagmatta. Dock behöver mattan inte användas vid puttning på green eller puttning från klippt 
del av banan. Mattan får vara maximalt 45 cm lång. Brott mot denna regel innebär 
diskvalificering. Peggning på slagmatta är inte tillåten. Brott mot denna regel innebär 
diskvalificering. 
 
3. ALLMÄNNA REGLER FÖR VINTERTOUREN 
 
3.1 Vintertour regel 1 – Tee 
Herrar spelar från gul tee. Damer får spela, efter eget val, från gul eller röd tee. Med tee avses 
hela den upphöjda tee-plattan oberoende av var tee-kulorna är placerade. Peggning får endast 
göras på tee. 
 
3.2 Vintertour regel 2 - Håla ut 
Med plus ett slag anses bollen vara hålad om någon del av bollen skär inom en radie av 90 cm 
mätt från hål kanten. Spelaren får före slaget iordningställa området från eventuella 
naturföremål och lösa snö- och iskokor. Rännor mot kopp får dock inte skapas. 
 
3.3 Vintertour regel 3 - Boll på den klippta delen av spelfältet och på green 
Boll på den klippta delen av banan får lyftas och rengöras, bollen ska återplaceras så nära den  
ursprungliga platsen som möjligt, dock ej närmare hål. Belagda/obelagda vägar och stigar vid 
greenområden räknas som klippt område. Regeln får ej utnyttjas för att förbättra 
spellinjen. Marken för sving och stans får iordningställas inför slag.  
Spelare spela sina slag på den klippta delen av spelfältet från en så kallad slagmatta. Peggning 
på slagmatta är inte tillåten. Brott mot denna regel innebär diskvalificering. 
 
3.4 Vintertour regel 4 - Boll utanför den klippta delen av banan 
Boll utanför den klippta delen av banan befinner sig i ett oändligt pliktområde. Boll utanför 
den klippta delen av banan får lyftas och rengöras om den vidrör frost, snö eller is.  
 
Bollen skall återplaceras på orörd frost, snö eller is och efterlikna det ursprungliga läget i 
möjligaste mån. 
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3.5 Vintertour regel 5 - Förlorad boll 
Om boll förloras på den klippta delen av spelfältet, green eller i bunker, får en ny boll, utan 
pliktslag, sättas i spel så nära den plats där bollen kan anses vara förlorad. 
 
3.6 Vintertour regel 6 - Flaggan och boll på green 
Inget pliktslag sker om bollen träffar flaggan när flaggan står i koppen eller träffar 
medspelares boll på greenen. 
 
3.7 Vintertour regel 7 - Plogade snövallar 
Samtliga plogade snövallar på spelfältet är att betraktas som MUA. 
 
3.8 Vintertour regel 8 - Boll i hinder 
 
3.8.1 Matta i hinder 
Matta får ej användas i hinder. Detsamma gäller peggning av boll.  
 
3.8.2 Boll i Bunker 
Boll i bunker får lyftas och rengöras för att återplaceras i närheten av det ursprungliga läget. 
Underlaget får ej iordningsställas. Vattenfylld bunker där det ej finns möjlighet att återplacera 
bollen "fri från vattnet", får betraktas som MUA. 
 
3.8.3 Boll i Pliktområde 
Om boll vidrör frost, snö eller is får den lyftas och rengöras för att återplaceras. Bollen 
återplaceras på orörd frost, snö eller is inom ett scorekort. 
 
3.9 Vintertour regel 9 - Lättnad för tillfälligt vatten. 
Lättnad får tas för tillfälligt vatten på spelfältet, i bunker och på green. ”Tillfälligt vatten” är 
varje tillfällig vattensamling på banan, som inte är i ett vattenhinder och är synlig före eller 
efter att spelaren tagit sin normala stans. Dagg, snö, naturlig is och rimfrost är inte tillfälligt 
vatten.   
 
Om det inte går att hitta ett område som är fullständigt fritt från tillfälligt vatten får lättnad tas 
till en punkt som är ej närmare hål men där tillfälligt vatten har mindre störande inverkan.  
 
Störande inverkan av tillfälligt vatten föreligger när en boll ligger i eller berör olägenheten 
eller när denna påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving. Om spelarens 
boll ligger på green föreligger störande inverkan även när tillfälligt vatten på greenen befinner 
sig i hans puttlinje.   
 
3.10 Vintertour regel 10 - Oflyttbara hindrande föremål 
Stolpar till avspärrnings rep samt avspärrnings rep vid greener är ”Oflyttbara hindrande 
föremål”. Om bollen träffar en stolpe till avspärrnings rep eller avspärrnings rep vid green, 
annulleras slaget och spelaren måste spela en boll så nära som möjligt från den plats där den 
ursprungliga bollen spelades. 
 
3.11 Vintertour regel 11 - Maximerat antal slag 
Antal slag per hål är maximerat till 11 slag  
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3.12 Vintertour regel 12 – Lokala regler 
 
Lokal regel hål 2 
Om du från utslaget slår bollen ut i pliktområdet på höger sida. 
För pliktområdet på höger sida av fairway på hål 2 används droppruta med ett slags plikt 
oavsett var bollen sist skar pliktområdet. Droppruta är hela den klippta ytan " före " det 
tvärsgående diket. Spelaren har fortfarande möjlighet att spela bollen som den ligger i 
pliktområdet utan plikt eller slå om en boll från föregående plats med 1 slags plikt. 
Pliktområdet är det dike som följer hål två längs högersidan samt oändligt till höger därom. 

Lokal regel hål 4 
Om spelare bedömer att bollen hamnat: 

1) i oklippt område kort om pliktområdet på höger sida om fairway eller  
2) i pliktområdet på höger sida eller  
3) i oklippt område till höger om pliktområdet på höger sida  

får spelare droppa bollen med ett slags plikt inom fyra klubblängder från det träd som markerar början 
av pliktområdet. 

Lokal regel hål 5 
Den fördjupning i marken som löper till vänster om green längs skogskanten räknas som rött 
pliktområde. Fördjupningen i marken sträcker sig längs kanten på dungen ända upp till 
grusvägen som leder till hål 6. 
 
Lokal regel hål 6 
För spelare som spelar hål 6 anses det vara oändligt pliktområde till vänster om den vänstra 
gränsen för den klippta delen. 
 
Lokal regel hål 8 
Berget invid green på hål 8 betraktas som klippt område. 
 
3.13 Vintertour regel 13 - Reducering till tävling över 9 hål 
Vid extrema väderförhållanden gäller att tävling skall avgöras över nio (9) hål. Definition på 
extrema väderförhållanden är att första bollen tar mer än 2,5 timmar på sig att spela nio (9) 
hål. Därtill kan tävlingsledaren i samråd med Tournament Director bestämma före start att 
tävling ska spelas över nio (9) hål. 
 
3.14 Vintertour regel 14 - Elektroniska avståndsmätare 
Elektroniska avståndsmätare får inte används under spel. Spelare som bryter mot regeln blir 
diskvalificerad. 
 
4. TÄVLINGAR 
Vintertouren består av följande tävlingar: 
• 17 individuella deltävlingar under perioden december till mars 
• Total vinnare av Order of Merit - Viking Trophy 
• Lägsta snittscoren - Bobby Jones Trophy 
• Birdieligan - Seve Ballesteros Trophy 
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Individuella deltävlingar 
Varje söndag spelas en individuell tävling som slagspel eller matchcup. 
 
Prispengar för varje individuell tävling fördelas enligt följande: 
 

 Antal Deltagare 
 <10 10-19 20-29 >29 
1:a plats 100kr 100kr 120kr 150kr 
2:a plats -- 50kr 70kr 100kr 
3:e plats --  -- 40kr 50kr 

 
Prispengarna utdelas efter tourens slut. 
 
Individuella deltävlingar - Slagspel 
Varje deltävling, utom Seve Matchplay, spelas som slagtävling över 18 hål (om 
väderleksförhållandena så tillåter). Vinnare är den med lägst bruttoscore. Om flera spelare 
delar förstaplatsen avgörs vinnare enligt särspel, "sudden death", på hål ett. Övriga platser 
delas vid lika resultat. 
 
Kvalificerade till "Bro-Bålsta Vinter Masters" är de spelare som har deltagit i minst 5 
deltävlingar under säsongen, de som har vunnit en deltävling under säsongen och tidigare 
vinnare av "Bro-Bålsta Vinter Masters" samt speciellt inbjudna spelare 
 
Individuella deltävlingar – Seve Matchplay 
Seve Matchplay spelas som cupspel med varje match över nio hål. De 16 främsta enligt den 
totala poängberäkningen (Order-of-Merit) är direktkvalificerade till tävlingen. Vid återbud är 
nästa spelare enligt denna poängberäkning kvalificerad. 
 
Total vinnare av Order of Merit - Viking Trophy 
Efter varje deltävling fördelas poäng till de 10 alternativt 20 bästa spelarna beroende på 
tävlingens rating. 
 
För tävling med "rating" 1 delas en pott på maximalt 64 poäng ut med: 
 15 poäng till  1:a plats 
 12 poäng till  2:a plats 
 9 poäng till  3:e plats 
 7 poäng till  4:e plats 
 6 poäng till  5:e plats 
…. 
 1 poäng till  10:e plats 
 
För tävling med "rating" 2 (gäller the Open och Bro-Bålsta Vinter Masters) delas en pott på 
maximalt 228 poäng ut med: 
 30 poäng till  1:a plats 
 25 poäng till  2:a plats 
 20 poäng till  3:e plats 
 17 poäng till  4:e plats 
 16 poäng till  5:e plats 
 15 poäng till  6:e plats 
…. 
 1 poäng till  20:e plats 
 
Om fler spelare har samma plats så delas poängen mellan spelarna ned till närmaste tiondel.  
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Till exempel, en tävling med rating 1 med tre spelare som har en 3:e plats läggs poängen för 
plats 3, 4 och 5 ihop dvs 9 + 7 + 6 = 22, 22 / 3 = 7,3 poäng var. Summan av den fördelade 
poängen skall inte överskrida den totala potten av poäng för tävlingen. Vinnare av order of 
merit är den spelare som har flest poäng baserat på de 10 bästa resultaten vid 
säsongsavslutningen. 
 
Lägsta snittscore - Bobby Jones Trophy 
För att få deltaga i tävlingen måste minst 5 deltävlingar spelas. Vid fler än 12 spelade 
tävlingar räknas de 12 bästa resultaten. Vinnare är den som har lägsta snittscore efter "Bro-
Bålsta Vinter Masters". 
 
Birdieligan - Seve Ballesteros Trophy 
Antalet birdies beräknas som 1 vid 1 slag under hålets par, 2 vid 2 slag under par osv.  
Endast slagspelstävlingar räknas till Birdieligan. Vinnare är den som har flest antal birdies vid  
säsongsavslutningen. 
 
5. TÄVLINGSLEDARE 
Till varje tävling utses en tävlingsledare som ansvarar för tävlingens operativa genomförande. 
 
Tävlingsledarens ansvar 
Tävlingsledarens ansvar före, under och efter tävlingen: 
1. Anmäla sig till Tournament Director (TD) om tävlingsledaren är ersatt. 
2. Bedöma om tävlingen kan komma att reduceras till nio hål.  
3. Kontrollera att betald spelavgift är i överensstämmelse med antalet tävlande.  
4. Dela in de tävlande via lottning i lämpligt antal bollar. 
5. Starta tävlingen på utsatt tid.  
6. Spelintäkter tillsammans med ett signerad Tävlingsredogörelse inlämnas till TD eller 
assisterande TD. 
 
6. TOURNAMENT DIRECTOR & ASSISTERANDE TOURNAMENT DIRECTOR 
Tournament Director (TD) & assisterande TD har det övergripande ansvaret för Vintertourens 
genomförande. De beslutar om vilka regler som gäller och avgör eventuella regelfrågor.  
 
 


