
Regelblad SAGM 2020 
 
Definitioner; 
Spelgräs – det kortare konstgräset där bollen spelas på varje bana. 
Ruffgräs – det längre konstgräset som omger varje bana och utgör banans gräns. 
Startlinje – vit målad linje (halvcirkelbåge) vid starten av varje bana som 
tillsammans med kant mellan spelgräs och ruffgräs markerar utslagsområdet. 
Gränslinje – samma linje som beskrivs ovan. 
 
Allt spel på tävling skall ske med den golfboll som arrangören tillhandahåller. 
Brott mot denna regel innebär 7 slag på alla hål där felaktig boll har använts. 
 
Bollen spelas från valfri plats på eller bakom den vita startlinjen, inom den cirkel 
som bildas av konstgräskanten. Boll måste vid tänjande på startlinjens gräns 
framåt alltid fysiskt tangera linjen för att anses vara spelad från utslagsområdet.  
 
Boll som efter slag kommer tillbaka över startlinjen/gränslinjen skall nästa slag 
spelas där den bröt startlinjen/gränslinjen. 
 
Boll får passera över ruffgräset på en bana så länge den följer banans tänkta 
spelväg och inte passerar utanför hinder eller utplacerade föremål. Boll som 
håller sig på spelgräset får alltid spelas valfri väg genom eller bredvid hinder.  
 
Exempel och Förtydliganden på utvalda banor där det främst är relevant; 
Hål 6 – att gena över ruffgräset på väg mot hålet är godkänt. 
Hål 9 – att spela vänster om flaggstången är INTE godkänt, men att gena över 
eller ta hjälp av ruffgräset för styrning mot hålet är godkänt. 
Hål 10 – boll skall alltid spelas via rännan mot hål och boll som på något sätt 
skär kanten för ruffgräset skall spelas om från senast spelade utgångspunkt. 
Hål 11 – att passera utanför de röda bojarna på ruffgräset är INTE godkänt.  
Hål 14 – att passera utanför hindret på ruffgräset är INTE godkänt. 
Hål 17 – att spela vänster om vinschen är INTE godkänt, men att gena över eller 
ta hjälp av ruffgräset för styrning mot hålet är godkänt. 
 
Boll som fastnar i ruffen skall placeras in den där den senast lämnade spelgräset. 
 
Boll som ligger närmare sarg eller ruffgräskant än 20 centimeter får alltid flyttas 
ut upp till 20 centimeter, detta sker vinkelrätt. 
 
Boll som ligger närmare hinder än 30 centimeter får alltid flyttas ut upp till 30 
centimeter, detta sker vinkelrätt. 
 
Inga straffslag kan utges utifrån hur bollen spelas eller hamnar under spelet. 
 
För övrigt kring regler hänvisas till Svenska Bangolfförbundets sedvanliga regler 
samt vid behov, bedömningar på plats av tävlingens domare. 


