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Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutas för en specifik tävling.  
Tidvis kan tillfälliga lokala regler anslås och gälla. 
 
Banmarkeringar 
Följande markeringar gäller på banan:                 Regel  
Vit  Out of bounds                               18 
Gul  Pliktområde                           17 
Röd  Pliktområde                          17 
Blå  Onormalt banförhållande - MUA              16 
Blå/Grön topp Spelförbudszon - MUA                           2.4, 16.1f 
Vit spraylinje runt ett område visar gränsen för MUA 16 
 
Intern Out of Bounds mellan hål 11 och hål 12: 
Vid spel av hål 11 och längs vänster sida av hålet mot hål 12 finns en intern bangräns för out of bounds mar-
kerad med pinnar. Pinnarnas markinfästning är en del av gränsmarkeringen. Dessa pinnar är föremål för    
banans gräns under spel av hål 11. På alla andra hål är dessa pinnar oflyttbara tillverkade föremål. 

 
Pliktområde på hål 7, hål 16 och hål 17 
De röda pliktområdena längs höger sida av hål 7, hål 16 och hål 17 som bara är markerade på en sida, är 

utsträckta till det oändliga. (Regel 17) 
 

Skador i bunker 
Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggning är mark under 
arbete (MUA).  (Regel 16.1c) 
 
Dräneringssträngar   
Dräneringssträngar på hela spelfältet är mark under arbete (MUA). (Regel 16) 

 
Avståndsmarkeringar 
Pinnar eller motsvarande som markerar avståndet 200 meter, 150 meter, eller 100 meter till  
greenens mitt är oflyttbara tillverkade föremål. (Regel 16) 
 

Skydd av unga träd identifierade med stödpinnar  
Om ett sådant träd påverkar spelarens stans eller området för dennes avsedda sving, måste  
bollen lyftas och droppas utan plikt. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.  
(Regel 16) 
 

Oflyttbara tillverkade föremål nära greener: 
Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1.  
Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära 
greenen och på spellinjen: 
Boll på den finklippta delen av spelfältet: Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat 
föremål på den finklippta delen av spelfältet är: 
På spellinjen och är: 
Inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen. 
Undantag - Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. Det blir ingen lättnad enligt denna regel om 
spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig. 
 

Droppning med flagglinjen: 
När lättnad tas med flagglinjen blir det ingen ytterligare plikt, om en spelare spelar en boll som droppats i det 
lättnadsområde som krävs av den regel som gäller för situationen (Regel 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b eller 
19.3b), men stannat utanför lättnadsområdet, så länge som bollen, när den spelas, är inom en klubblängd 
från där den först träffade marken då den droppades. 
 
Detta undantag från plikt gäller även om bollen spelas från en punkt närmare hålet än referenspunkten (men 
inte om den spelas från en punkt närmare hålet än läget för den ursprungliga bollen eller den bedömda 
punkt där bollen senast skar pliktområdets gräns). 
 
Denna lokala regel förändrar inte proceduren för att ta lättnad med flagglinjen enligt en regel som gäller för 
situationen. Detta betyder att referenspunkten och lättnadsområdet inte förändras av denna lokala regel och 
att Regel 14.3c(2) kan tillämpas av en spelare som droppar en boll på ett riktigt sätt och den stannar utanför 
pliktområdet, vare sig detta händer vid den första eller andra droppningen. 



 
 

Begränsning av när slag från green måste spelas om enligt Undantag 2 till Regel 11.1b 
Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar: 

• spelaren 

• klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller 

• ett djur definierat som ett löst naturföremål (t.ex. maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas 
bort) 

räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger. 
 

Plikt för brott mot Lokala Regeln: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag 
 
 
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER: 
 
På hål 8, hål 9, hål 14 och hål 15 är det förbjudet att slå om trafikant finns på vägen och kan riskera att träffas 
av bollen. 
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