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VÄLKOMMEN TILL TEGELBERGA GK!
Vi hoppas att din golfrunda idag kommer att bli en härlig 
upplevelse. Banguiden kan hjälpa dig när du bestämmer vilken 
strategi du vill använda för att bemästra vår bana.

EN GOLFRUNDA PÅ 4 TIMMAR?
Ja, det är faktiskt något vi alla strävar efter. Ingen gillar att behöva 
vänta trots att vi i Sverige kallas för ”Världsmästare i att stå i kö”.
För att spelet ska flyta är det vikigt att tänka på några saker:
Var förberedd när det är din tur att slå – om du börja leta efter peg, 
boll och klubba eller börja ta ut puttlinje när det är din tur så har du 
börjat för sent. Tänk om alla spelare kring varje slag kunde spara in  
5 sekunder – då hade vi kortat rondtiderna betydligt!

Om du har en snabbare boll bakom dig – släpp igenom!
Lycka till idag!

FAKTA OM TEGELBERGA GK
Telefon till reception:  040-48 56 90
Telefon till restaurang:  0768-63 43 89
E-post:  kansli@tegelberga.se
Hjärtstartare finns i klubbhuset.
Toaletter finns vid klubbhusområdet samt vid hål 7, 11 och 15.  

Fairwaymarkeringar: mått till greenens framkant.

 vit 200 m
 gul 150 m
 röd 100 m
 blå 50 m 
       gul-svarta 150 m stolpar anger avståndet  
       till mitten av green

En naturskön hedbana med kvalitet och  
gemenskap, där golfen är till för alla.
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Lokala Regler för Tegelberga Golfklubb 2018

Följande lokala regler gäller för allt spel på  
Tegelberga Golfklubb om inte annat beslutats för 
en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala 
regler gälla vilka i sådana fall anslås i klubbhuset.

Out of bounds (regel 27)
För att förhindra farligt spel på vissa hål gäller 
följande lokala regler:
Hål 2: Boll på eller bortom den finklippta delen av  

spelfältet på hål 1 är out of bounds.
Hål 7: Boll på den finklippta delen av spelfältet på 

hål 8 är out of bounds.
Hål 18: Boll på eller bortom den finklippta delen av 

spelfältet på hål 27 är out of bounds.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)
a. Alla områden som identifieras av blå pinnar 

eller på annat sätt angetts som MUA.
b.  MUA varifrån spel är förbjudet identifieras av 

blåvita markeringar.
c.  Vit spraylinje runt om ett område definierar 

gränsen för MUA.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1) 
Stenar i bunkrar. 

Oflyttbart hindrande föremål (Regel 24-2)
Om ett ungt träd eller buske, identifierat med 
stödpinnar, påverkar spelarens stans eller området 
för hans avsedda sving måste bollen lyftas utan 
plikt och droppas i enlighet med den procedur som 
föreskrivs i regel 24-2b.  
Om bollen ligger i ett vattenhinder måste spelaren 
lyfta och droppa bollen i enlighet med regel 
24-2b(i), med undantag för att närmaste punkt för 
lättnad måste vara i vattenhindret och bollen måste 
droppas i hindret. Spelaren får också fortsätta 
enligt Regel 26. 
Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna 
lokala regel.  
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt 
denna lokala regel om (a) störande inverkan av 
någonting annat än ett sådant träd gör slaget  
uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett 
sådant träd bara skulle uppstå genom användande 
av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt  
onormal stans, sving eller spelriktning. 

Samlad träflis är oflyttbart hindrade föremål. 
Lättnad utan plikt fås enligt regel 24-2b. Bollen får 
rengöras när den lyfts enligt denna regel.  
(Var för sig är träflis löst naturföremål och får tas 
bort utan plikt.)

Pluggad boll (Regel 25-2) 
Lättnad utökad till hela spelfältet. Se sida 136-137  
i Regler för Golfspel.

Boll som oavsiktligt rubbas på green  
(Regel 18-2, 18-3 och 20-1)
När en spelares boll ligger på green utgår ingen 
plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt 
rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare 
eller någon av deras caddies eller utrustning.
Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste 
återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.
Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens 
boll eller bollmarkering ligger på green och 
oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens 
boll på green rubbades av vind, vatten eller någon 
annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, 
måste bollen spelas som den ligger från sitt nya 
läge. En bollmarkering som rubbas under sådana 
omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3) 
En spelare får skaffa sig information om avstånd 
genom att använda en avståndsmätare. Om en 
spelare under en fastställd rond använder en 
avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra 
förhållanden som skulle kunna påverka hans spel 
(t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter 
spelaren mot Regel 14-3.

Undantag till regel 6-6d
Om en tävlare på något hål angivit en lägre score 
än vad han hade och detta berodde på att han  
underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som 
han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände 
till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under 
sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt 
den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare 
plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag  
gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvali-
fikation från tävlingen.
 
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL  
(om inget annat anges i den lokala regeln): 
Matchspel – Förlust av hål; Slagspel – Två slag. 
    
   

  







































VÄLKOMMEN TILL TEGELBERGA GK
Tegelberga Golfklubb bildades 1988 och anläggningen 
invigdes sommaren 1990, då 18-hålsbanan stod färdig. 
År 2002 invigdes ytterligare nio hål, vilket innebär att vi 
idag kan erbjuda spel på 27 hål. Banarkitekt har hela tiden 
varit Peter Chamberlain. Banan ligger i ett typiskt skånskt 
landskap med många intressanta naturdetaljer, t.ex. dödis-
sjöarna. Detta böljande landskap präglar banan. Naturliga 
vattenhinder styr upp spelet för alla kategorier av spelare 
och belönar skickligt spel. Varje hål har sin egen karaktär. 
Det öppna landskapet framkallar något av en traditionell, 
klassisk engelsk ”heathlandbana”.

Banarkitekten Peter Chamberlain har sagt: Min bild av Tegel-
berga är att den kommer att bli en intressant och utmanande 
golfbana med stark doft av Skåne. Det blir en bana som den 
erfarne spelaren inte kommer att tröttna på och för nybörjar-
golfaren blir det en inspiration till ”greater things”.



Så här skrev Svensk Golf om oss i nr 2/2003:  
”Ovanför Trelleborg väntar en fängslande golfupplevelse i 
böljande skånskt inland. ”Man måste spela Tegelberga ett par 
gånger för att uppskatta den. Men sedan tröttnar man aldrig.”

I vårt tilltagna klubbhus hittar du restaurang med utsikt över 
slätten och allt från svensk husmanskost till riktiga gourmet-
middagar, café, bar, fullt utrustad shop, välutrustade konfe-
rensrum samt omklädningsrum med bastu.

Vi hoppas att du får en trivsam och spännande golfrunda, 
samt att du skall uppskatta vår anläggning. Om du har  
synpunkter, tveka inte att kontakta vår personal i receptionen.

Lokala regler och bestämmelser samt övrig aktuell informa-
tion finns anslaget i klubbhuset. För allas trevnad ber vi dig 
kontroller dessa anslag före spel.

VARMT VÄLKOMMEN!




















































