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Banemarkeringer 
Hvide pæle samt pæle med hvid top Out of Bounds.                                      
Røde pæle/knapper   Strafområde 
Blå pæle     Areal under reparation. 
Grøn top på pæle   Område med spilleforbud 
 
Markeringer  
Alle røde og blå pæle/knapper er ikke-flytbare forhindringer.  
Lempelse efter Regel 16. 
 
Veje/Stier Alle veje og stier på banen behandles som integrerede 
genstande,  
dog er:  
 
Vejen, der går fra de nedgravede sveller bag 8. green og nedgravede sveller ved 
maskin- og opholdsbygningen bag 12. green, en ikke-flytbar forhindring. Regel 
16.1 
 
Shelteren, til højre for indkørslen til materialegården, behandles som integreret 
genstand 
 
Sprinklere. 
Lempelse for gene fra en ikke-flytbar forhindring kan ske efter Regel 16.1. 
Spilleren har også denne ekstra mulighed for at tage lempelse, når 
sådanne ikke-flytbare forhindringer er tæt på greenen og på spillelinjen: 

Bold i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere:  

Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en ikke-flytbar 
forhindring er på spillelinjen, og inden for to køllelængder fra greenen og 
fra bolden. 

 
Undtagelse. Der er ingen lempelse efter denne lokalregel, hvis spilleren 
vælger en spillelinje, der klart er urimelig. (F-5).  
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Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse 
uden straf tillades efter Regel 16.1. 
 
Provisorisk bold for en bold i et strafområde 

Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 8, 9,1 1 og 18, 
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. Når det 
skal afgøres, om den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt 
efter Regel 18.3: 

• hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for 3 minutters 
søgetid – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den 
oprindelige bold, som den ligger eller med den provisoriske bold 
 

• hvis den ikke findes inden for 3 minutters søge tid, 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. 

Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet  
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag 
(efter Standard lokalregel E-5) droppe en bold indtil to køllelængder inde 
på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB 
grænsen eller skønnes mistet 
 
“Fairway” er: 
Græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. 
hullets tee-områder. Lokalreglen gælder ikke, når bolden er i et 
strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en 
provisorisk bold fra forrige sted. 
 

Straf for overtrædelse af lokalregel: 
 

Generel straf 
 Hulspil:    Tab af hul 

  Slagspil:    2 strafslag 
 

Godkendt af Dansk Golf Union maj 2021. 
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Ordens - og sikkerhedsforskrifter 

 
Banepersonale har ubetinget forret overalt på banen 

 
Der må ikke drives fra teestederne 46 – 49 og 53   på hul 17, når der er spillere 
på hul 16. teesteder.  
 
Der må ikke drives fra teestederne, 46 – 49 og 53 på hul 18, når der er spillere 
på 8. green. 
 
8.green må ikke entres, når der er spillere på 18.huls 46–49 og 53 teesteder 
 
Der må ikke tages prøvesving med jordberøring på teesteder  

 
Tørv skal lægges på plads.  
 
Nedslagsmærker på greens skal rettes op. 
 
Hold en god spillerytme. HUSK:   

der må kun ledes/søges i 3 minutter efter en bold. 
 

Ved spil på hul 1-2-3 og 6 er det ikke tilladt at søge efter eller hente bolde, 
der er spillet out of bounds mod Driving Range. 
 
Overtrædelse af ordens – og sikkerhedsforskrifter og andre påbud vil 
blive påtalt.  
Advarsler og karantæner kan sanktioneres, såfremt påtaler ikke respekteres.  
 

 
Afstandsmarkeringer 

 
Afstand til midt green er fra rød markering 100 ,150m fra gul markering og 200 
m fra hvid markering.     
Disse markeringer er ”skildpadder” og er placeret midt i fairways. 

 


