
LOKALE  REGLER
1. UFLYTTBARE HINDRINGER -  REGEL 16 :

a)  Hull 4-6-13 og 15 : Beskyttelsesgjerder med tilhørende stolper.
b)  Hull 11 og 12 :  Trestokker som støtter bunker og greenen.
c)  Hull  18  :  Utlagte steiner rundt og bak greenen  - og bautasteinen.
d)  Stolper og utstyr som benyttes til å produsere kunstsnø.
e)  Grusbelagte veier og stier.
 f)   Trær med støttepinner eller annen beskyttelse/merking.

2. FLYTTBARE HINDRINGER  - REGEL 15:

Røde - gule og blå staker med eller uten hvit topp.

3. STENFYLTE  DRENERINGSGRØFTER - REGEL  16.1 : defineres som GUR.

4. FJELL  I  DAGEN  PÅ  KLIPPET  OMRÅDE - REGEL  16.1: defineres som GUR.

5. OUT OF BOUNDS - REGEL 18 :

a)  Hull 9 -10 og 11 : Venstre side av fairway - markert med hvite staker.
b)  Hull 13 : Gangveien mot hull 10 - og baksiden av beskyttelsesgjerdet til 
                  bak greenen  - markert med hvite staker.
c)  Hull 16 :  Baksiden av beskyttelsesgjerdet på høyre side mot driving rangen, 
                   hvor beskyttelsesgjerdet defineres som en grensegjenstand.

6.  STRAFFEOMRÅDE - REGEL 17 :  På denne banen er alle straffeområder merket.

7. EVIG / UENDELIG RØDT STRAFFEOMRÅDE - REGEL 17 :

a)  Hull 1   :  Venstre side etter tee 53 og høyre side rundt  greenen - merket med røde staker.
b)  Hull 7   :  Venstre side etter tee 44 og rundt greenen - merket med røde staker.
c)  Hull 8   :  Høyre side fra broen og forbi greenen - merket med røde staker.
d)  Hull 14 :  Venstre side av fairway - fra 150 m mot  greenen - merket med røde staker.
e)  Hull 16 :  Høyre side av fairway - mot gjerdet på driving range og til broen ved hull 18.
 f)   Hull 17 :  Bak greenen mot hull 9 - merket med røde staker.

8. LUFTLEDNING  -  REGEL  E - 11 :

Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning,
(eller tilhørende stolpe, inkludert festeanordninger) under spill av hull 10-11-12-13 og16,
teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått.
Se regel 14.6 for fremgangsmåte.

9. DROPPESONE  HULL 13 - REGEL 16.1 :

Som en ekstra fritaksmuligheter for påvirkning av gjerdet i bakkant av greenen på hull 13,
kan en spiller droppe en ball i droppesonen (DZ) i venstre bakkant av greenen. Droppe-
sonen er et fritaksområde etter regel 14.3. Se eget info-skilt på  det bakre gjerdet.

        
                       STRAFF  FOR  BRUDD  PÅ  LOKAL  REGEL :

Slagsspill :  2 straffeslag                                             Matchspill : tap av hull


