LOKALE REGLER FOR GOLF KLUB HAREKÆR
1.

Banemarkeringer:
Hvide pæle

Out of bounds

Gule pæle

Vandhazard

Røde pæle

Parallel vandhazard

Blå pæle

Areal under reparation

Blå pæle med sort top

Areal under reparation med spilleforbud

2.

Ved spil af 2. hul er 3. hul out of bounds fra den første hvide pæl med pil. Ved spil af alle andre huller er disse

3.

hvide pæle ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.
Alle gule, røde og blå pæle samt afstandsmarkeringer er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 242b.

4.

Beskyttelse af nyplantede træer markeret med grønt markeringsbånd eller sort netrør.
Hvis et sådant træ er til gene for en spillers stance eller området for hans tilsigtede sving, skal bolden løftes
uden straf og droppes i overensstemmelsemed den fremgangsmåde, der er beskrevet i Regel 24-2b (ikke
flytbare forhindring).

5.

Stier på banen med kunstig overfladebelægning er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

6.

Træflis er en løs naturgenstand. Lempelse efter Regel 23-1

Alle andre veje og stier er integrerende dele af banen.

7.

Den store sten på 7. fairway er en integrerende del af banen.

8.

Hvis en bold rammer el-ledninger skal slaget annulleres og slaget slås om uden straf. Regel 20-5.

9.

Ved spil af 8. og 18. hul:
Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er i eller er tabt i vandhazarden, må spilleren spille en anden bold
provisorisk efter én af de anvendelige valgmuligheder i Regel 26-1.
Hvis den oprindelige bold bliver fundet uden for vandhazarden, skal spilleren fortsætte spillet med denne bold.
Hvis den oprindelige bold bliver fundet i vandhazarden må spilleren enten spille den oprindelige bold, som den
ligger, eller fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk efter Regel 26-1
Hvis den oprindelige bold ikke er fundet eller identificeret inden for fem minutters søgning, skal spilleren
fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk.

10. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1
11. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i vandhazarden på 17. hul, må spilleren
enten gå frem efter Regel 26-1 eller ligeledes med 1 straffeslag, spille en bold fra droppezonen.
12. Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt
flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 201.
STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER
Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

13.

For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis
en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil
(f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3

Godkendt af DGU januar 2017

Ordensregel: Det er STRENGT forbudt at betræde naboernes grunde, herunder moseområdet ved 7. fairway.
Overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning fra banen samt 2 måneders karantæne.

Midlertidig lokal regel.
En bold, som kommer til hvile i eller på et luftningshul through the green, må løftes uden straf, renses og
droppes så nær ved det sted, hvor den lå, som muligt, men ikke nærmere hullet, Når bolden droppes, skal den
først ramme en del af banen through the green.
På greenen må en bold, der kommer til hvile i eller på et luftningshul, placeres på det nærmeste sted, der ikke
er nærmere hullet og ikke har genen.

