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Markeringer/skiltning
Hvide pæle:
Røde pæle/rød markering:
Røde pæle med grøn top;
Blå pæle/blå markering:
Blå pæle med sort top:
Sorte pæle/sort markering:

Out of bounds
Strafområder
Strafområde med spilleforbud
Areal under reparation, der må spilles derfra eller der kan tages lempelse
Areal under reparation med spilleforbud
Markering af evt. DZ (Dropzone) hvis etableret

Markeringer kan være pæle, plader eller lignende. Hvidmalede streger rundt om greens betyder, at man ikke må
trække sin Trolley indenfor stregen på den imod green vendende side.
Alle pæle på banen og alle malede markeringer, som angiver afstande, betragtes som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.
Afstandsmarkeringer på fairway
Rød = 100 meter til midt green; Gul = 150 meter til midt green; Hvid = 200 meter til midt green

1. Veje og Stier
Alle anlagte veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare
forhindringer, hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1.

2. Sprinklere.
Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, hvis sprinkleren
er tæt på greenen og på spillelinjen. For en bold i det generelle område må spilleren også tage lempelse efter
Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.

3. Asfalteret vej på ÅDALEN hul 2/3
En bold der kommer til at ligge på eller berører den asfalterede vej mellem hul 2 og 3 er out of bounds.
En bold der spilles fra hul 2 og krydser den asfalterede vej, og kommer til hvile på hul 3, er ikke out of bounds
(OOB), men skal spilles som den ligger, det samme gør sig gældende for spil på hul 3 og over på hul 2.

4. Provisorisk bold for en bold i visse strafområder
Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på ÅDALEN hul 1, SKOVEN hul 2 og 7, eller strafområderne på SLETTEN hul 7 og 8, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af
de 3 muligheder i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, undtagen hvis den oprindelige bold, inden for 3 minutters søgetid:



findes i strafområdet – så kan spilleren vælge enten at fortsætte med at spille den oprindelige bold, eller fortsætte med at spille den provisoriske bold
ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde – så bliver
den provisoriske bold spillerens bold i spil.

5. Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller OOB
Når en bold er out of bounds eller erklæret mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se
opslag i klub/på hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet,
end hvor bolden krydsede OOB grænsen eller stedet hvor bolden skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.
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