Lokala Regler – Östra Göinge Golfklubb
Out-Of-Bounds (OOB) --- Regel 27

a. Vita pinnar utgör i förekommande fall OOB-gräns.
b. Boll som stannar på eller passerar vägen till vänster vid spel på hål 6 är OOB.
c. Boll som stannar på eller passerar vägen till vänster vid spel av hål 12 är OOB.
d. Boll som stannar på eller passerar vägen till vänster vid spel av hål 13 är OOB.
e. Boll som stannar på eller passerar vägen till höger vid spel av hål 18 är OOB.

Vattenhinder --- Regel 26

a. Droppzoner vid hål 14 och hål 15
Om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas befinner sig i vattenhindret (ån)
vid spel av hål 14 eller i sidovattenhindret till höger om green vid spel av hål 15, får spelaren;
antingen fortsätta enligt regel 26 …. eller
med ett slags plikt droppa en boll i den droppzon som är närmast den punkt där bollen sist skar
vattenhindrets gräns.
Bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den plats där den träffade marken, även om
den rullar ur droppzonen eller närmare hålet. I övrigt är R 20-2c tillämplig.
b. Provisorisk boll vid spel av hål 1
Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i vattenhindret kort om green på
hålhål
1 får
1 får
spelaren
spelaren
spela en annan boll provisoriskt enligt något av de alternativ som gäller i Regel 26-1.
Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret måste spelaren fortsätta med denna.
Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den
ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1.

Onormala markförhållanden --- Regel 25

a. Områden på spelfältet vars gräns definieras av en vit, sluten spraylinje.
b. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
c. Skador i bunker orsakade av rinnande vatten.

Oflyttbara hindrande föremål --- Regel 24

Avståndsmarkeringarna - vita/gula/röda cirkulära plattor i fairway - avser 200, 150 resp. 100 m till greenens
mittpunkt.

Avståndsmätare --- Regel 14-3

För allt spel på denna bana får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat
som endast mäter avstånd.

Organisk del av banan --- Regel 13

Stengärdesgårdar och den stora stenen i mitten av fairway påhål
hål5.5.
Plikt för brott mot lokala regler
Matchspel - förlust av hål ………..

Slagspel - två slags plikt

Boll som oavsiktligt rubbas på green --- Regel 18-2, 18-3 och 20-1

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av
spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.
Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.
Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och
oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon
annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge.
En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

