Holstebro Golfklub
Lokalregler
Storåbanen (18. huls golfbane)
1.

Banemarkering
• Hvide markeringer
Out of bounds
• Røde markeringer
Strafområde
• Blå markeringer
Areal under reparation
• Blå markering med grøn top Areal under reparation med spilleforbud
• Rød markering med grøn top Strafområde med spilleforbud
• Fåre indhegning
Areal under reparation
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger
2.

Klubhus og klubhusareal, behandles som en integreret del af banen

3.

Strafområdet imellem hul 8 og hul 9, omkranset af det permanente fårehegn, er defineret af pælene
og hegnet. Hegnspælene og hegnet er en ikke-flytbar forhindring.

4.

Røde og blå pæle behandles som ”flytbare forhindringer”

5.

Skilte, afstandsmarkeringer, boldvaskere, bænke og andre faste installationer behandles som ”ikke
flytbare forhindringer” Lempelse efter regel 16.1

6.

Den banenære asfaltkant på cykelstien på hul 3. angiver out of bounds og er dermed banens grænse

7.

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
(se opslag i klub/hjemmeside) 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.

8.

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet på hul 11, har
spillerne disse lempelsesmuligheder, hver med et strafslag:
• tage lempelse efter regel 17.1
• droppe den originale bold eller en anden bold i droppezonen, der er markeret med udslagsmåtte
Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3

Straf for overtrædelse af Lokal Regel - Generel straf:
• Hulspil- Tab af hul
• Slagspil – 2 strafslag
Holstebro Golfklub den. 21-07-2020
Paul Schmidt Andersen
Formand for Regel – og handicapudvalget

