LOKALREGLER FOR VARDE GOLF KLUB
1. Banemarkering:
Hvide markeringer:
Røde/gule markeringer:
Blå markeringer:
Grøn top:
Sorte markeringer:

Out of bounds
Strafområder
Areal under reparation
Område med spilleforbud
Markering af DZ (Dropzone)

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.
Afstandsmarkeringer er til midt green
Hvid = 200 m Gul = 150 m Rød = 100 m Blå = 50 m
2. Behandle flytbare genstande som ikke-flytbare
“Alle gule, røde, blå og sort pæle og plader, ”next tee” skilte og 150 m skilte på banen
behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel
16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.
3. Droppezone
Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet på hul
17, SKAL spilleren enten:
•
•

•

Efter Regel 17.1d(1) spille en bold fra forrige sted (se Regel 14.6 for procedure), og
tilføje ét strafslag, eller
Efter Regel 17.1b Spille bolden, som den ligger i strafområdet. Droppe en bold i
droppezonen, og tilføje ét strafslag. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel
14.3.
Spilleren må ikke tage lempelse på flaglinjen eller sidelæns (Reglerne 17.1d(2) eller
17.1d(3))

4. Provisorisk bold for en bold i et strafområde (Alternativ 1)
Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 4, 11 og 13, må spilleren, i
modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3
lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver
bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, medmindre den oprindelige bold inden for 3
minutters søgetid;
1. ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i
strafområdet – så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
2. findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige
bold, eller med den provisoriske bold
Straf for overtrædelse af Lokalregel:
Hulspil – Tab af hul. Slagspil – 2 Strafslag
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