Följande lokala regler gäller 2019 för allt spel på klubben om inte annat beslutats
för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och detta anslås.
Out-of-bounds (Regel 18)
Banans gräns markeras med vita pinnar eller plattor.
Pliktområde (Regel 17)
a. Pliktområden är markerade med gula respektive röda pinnar eller plattor.
b. Den bortre begränsningen av det röda pliktområdets vänstra sida på hål 2 och 3 samt
den högra sidan på hål 6 är utsträckt till det oändliga.
c. Omarkerade pliktområden är röda pliktområden.
Droppzon/placeringsmatta hål 3
“Om en boll är i rött pliktområdet på hål 3, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en
boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en
med ett slags plikt:




Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller
som ett extra alternativ placera den ursprungliga bollen eller en annan boll på placeringsmattan. (Placeringsmattan är belägen på en ställning bredvid pumpstationen)
Placeringsmattan är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt
Regel 14.7a.”

Onormalt Banförhållande; Mark under arbete (MUA) (Regel 16)
a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
c. Myrstackar.
d. Spelförbudszon, område varifrån spel är förbjudet, identifieras av blå pinnar med grön
topp. Regel 16.1f och 2.4
Organisk del av banan (Regel 2.3)
Stensättningen i det röda pliktområdet mellan hål 1 och 18 är en organisk del av banan.
Lättnad utan plikt medges inte för spelare vars boll ligger på spelfältet (utanför
pliktområdet) när störande inverkan av stensättningen påverkar spelarens stans eller
område för spelarens avsedda sving. Lösa delar av stensättningen får inte avlägsnas.
Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän
plikt (Matchspel – Förlust av hål; Slagspel – Två slag)

