
 

Lokale Regler 

1. Banemarkeringer: 

 Hvide pæle  Out of bounds 

 Gule pæle/plader  Vandhazard 

 Røde pæle/plader  Parallel vandhazard 

 Blå pæle/afstribning  Areal under reparation 

 Blå pæle med sort top  Areal under reparation med spilleforbud 

2. Der kan opnås lempelse for sprinklerdæksel på spillelinjen tæt på green jfr. Regelbogens Tillæg 1, afsnit B, 

stk. 6. 

3. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert: 

 at en bold ligger i vandhazarden bag 1. hul, og spilleren vælger ikke at spille bolden som den ligger, må 

spilleren enten gå frem efter Regel 26-1a eller, ligeledes med ét straffeslag, droppe en bold i droppezonen til 

bag greenen, eller 

 at en bold ligger i vandhazarden på 9. hul, skal spilleren enten gå frem efter Regel 26-1a eller, ligeledes 

med ét straffeslag, droppe en bold i droppezonen, eller 

 at en bold ligger i vandhazarden på 16. hul, skal spilleren med ét straffeslag gå frem efter Regel 26-1a eller 

26-1b. 

4. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er i vandhazarden på 14. hul, må spilleren spille en bold provisorisk jfr. 

Regelbogens Tillæg 1, afsnit B, stk. 1. 

5. Gule, røde og blå pæle og plader samt afstandsmarkeringer er ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2b.  

6. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1. 

7. Træflis er en løs naturgenstand. Regel 23-1. 

8.  Fårefolde, der er i brug, er at betragte som areal under reparation med spilleforbud – Regel 25-1b (i)  eller 

25-1c. På hul 12 og 16 skal nærmeste droppezone benyttes.  

 Når foldene ikke er i brug, er området through the green. Hegnet er at betragte som ikke-flytbar forhindring. 

Lempelse ihht. Regel 24-2b(i). 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF OVENNÆVNTE LOKALE REGLER 

Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag 

9. Medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at 

bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en 

afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. 

hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, 

uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.  

10. Midlertidige Lokale Regler – se opslag i klubhus eller på starterhus. 
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