
 

 

 

 

Ett förtydligande beträffande Avståndsmätning och apparater som används för detta. 

Regeltexten för: 

Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning) 

  
I tävlingar som ingår i SeeMore Tour får en spelare skaffa sig information om avstånd 
genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en 
fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller 
mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, 
temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är 
diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används. 

Kommentar till denna textdel:  
En fast installerad eller nedladdad funktion för att mäta lutning, vindstyrka, temperatur etc. 
får inte finnas i den apparat som används för att mäta avstånd. 
 

Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas 

förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t 

ex avstängda eller övertejpade). 

 

 

Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som 

har en avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning endast under 

förutsättning att: applikationen endast mäter avstånd och den multifunktionella apparaten 

inte innehåller funktioner som kan mäta vindhastighet, temperatur och/eller ge 

klubbrekommendationer, oavsett om de används eller inte. Övriga funktioner som kan 

hjälpa spelaren i hans spel får finnas bara de inte används. 

 

Kommentar till denna textdel: 

En mobiltelefon med en installerad eller nedladdad applikation för avståndsmätning får 

används för avståndsmätning under förutsättning: 

o Att den avståndsmätande applikationen, nedladdad eller fast installerad, endas mäter 

avstånd och inget annat som kan påverka hans spel exempelvis mäta lutning, mäta 

vindstyrka/vindriktning, mäta temperatur osv. 

o Att det i mobiltelefonen inte får finnas någon ytterligare fast installerad eller 

nedladdad applikation som kan påverka hans spel exempelvis mäta, 

vindstyrka/vindriktning, mäta temperatur, mäta luftfuktighet eller funktion som visar 

val av klubba för att utföra ett slag. Detta oavsett om någon av dessa funktioner 

används eller inte. 

Kommentar till sista meningen ”Övriga funktioner som kan…….”etc.  
Här avses bl.a. fasta installerade eller nedladdade applikationer såsom kamera för 
fotografering/filmning, här avses att filma svingrörelser och utförande av slag etc., eller ett 
vattenpass som kan användas för att mäta lutning av green eller annan ytterligare funktion 
som kan hjälpa spelaren i hans spel. Dessa applikationer får finnas i mobiltelefonen bara de 
inte används för sitt specifika syfte.  


