LOKALE REGLER FOR OPPEGÅRD GOLFKLUBB:
UFLYTTBARE HINDRINGER – REGEL 24- 2 :
a) Trær med støtte pinner eller annen beskyttelse/merking.
b) Beskyttelses gjerdet med tilhørende stolper bak greenen på hull 13.
c) Beskyttelses gjerdet med tilhørende stolper mellom hull 14 og 15.
d) Trestokker som støtter opp bunker på hull 11.
e) Utlagte steiner på venstre side av greenen på hull 9 og bak/rundt greenen på hull 18.
f) Bautasteinen på høyre side av fairway på hull 18.
g) Grusbelagte veier og stier.
h) Stolper og utstyr som benyttes til å produsere kunstsnø.
i) Konstruert steinvegg i skråningen på høyre side av fairway på hull 12.
j) 150/100 meters avstands stolper og andre avstands merker.
FLYTTBARE HINDRINGER – REGEL 24-1 :
a) Røde,gule og blå staker med eller uten hvit topp
b) Steiner i bunker.
GRUNN UNDER REPARASJON – REGEL 25-1 :
a) Steinfylte drenerings grøfter.
b) Områder merket med blå staker med eller uten hvit topp – eller hvite linjer på bakken.
c) Fjell i dagen på kortklippet område.
d) Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie.
e) Maurtuer.
VANNHINDRE – SIDEVANNSHINDRE :
PLUGGET BALL :

På denne banen er alle vannhindre merket.

Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet – se side 127 i regelboken.

UTENFOR BANEN – REGEL 27-1:
a) På den andre siden av de hvite stakene mot veien på hull 18 , 10 og 11.
b) Høyre side mot driving range på hull 16.
LUFTLEDNING – REGEL 20-5:
Hvis en ball treffer en luftledning eller stolpen som luftledningen tilhører , eller festeanordninger til
stolpen på hull 11 , 12 og 16 , må slaget annulleres , og spilleren må spille en ball uten straff på stedet
så nær som mulig hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt.
STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL :
Matchspill – tap av hull. Slagspill – 2 slag.
AVSTANDSANGIVELSER :

Alle lengde markeringer er målt til midten av greenen.

UTSTYR FOR AVSTANDSMÅLING- REGEL 14-3:
For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr
som bare måler avstander. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill ( for eks. helling ,
vindstyrke , temperatur etc.) bryter spilleren regel 14-3 , hvor straffen er diskvalifikasjon både i
match og slagspill .
FLYTTING AV BALL VED ET UHELL PÅ EN PUTTING GREEN : se oppslag i klubbhuset, driving range og
startbod.

