Lokale regler Benniksgaard Golf Klub
1. Banemarkeringer
Hvide pæle:
Gule pæle:
Røde pæle:
Gule og røde pæle med grøn top:
Blå pæle:
Blå pæle med sort top:

Out of Bounds
Vandhazard
Parallel vandhazard
Vandhazard i miljøfølsomt område - adgang forbudt
Areal under reparation
Areal under reparation med spilleforbud

2. Følgende store sten er ikke flytbare forhindringer: Sponsor-, afstands-, next tee-, sten ved drænudløb,
samt retningssten på hul 8 og 13. Lempelse efter regel 24-2b.
3. Den banenære asfaltkant af asfaltvejen bag hul 3 og 7 green samt langs med 4. hul er out of bounds.
Den banenære asfaltkant af vejen definerer Out of Bounds-grænsen.
4. Alle fastanbragte sprinklerhoveder inden for 2 køllelængder fra green. Lempelse i henhold til Tillæg 1,
afsnit B stk. 6 i golfregelbogen.
5. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i vandhazard foran 13. green,
markeret som miljøfølsomt område med adgangs- og spilleforbud, skal spilleren med 1 straffeslag spille
en ny bold efter regel 26-1a, b eller c. (Det er ikke tilladt at hente den oprindelige bold - overtrædelse
heraf medfører bortvisning. Gentagne overtrædelser kan medføre karantæne.) Hvis bolden ligger
through the green, men det markerede område er til gene for spillerens stance eller sving, skal spilleren
tage lempelse uden straf i overensstemmelse med Regel 25-1b. Dette gælder ligeledes for en bold
droppet fra det miljøfølsomme område, som kommer i hvile, hvor området er til gene for spillerens
stance eller sving.

6. Beskyttelse af nyplantede træer
Beskyttelse af nyplantede træer markeret med blå eller støttepæle og/eller
beskyttelse kanter: 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 overensstemmelse med den
fremgangsmåde, der er beskrevet i Regel 24-2b (ikkeflytbar forhindring).
Regel 24-2: hvis bolden ligger through the green, skal spilleren løfte bolden og droppe den
uden straf inden for én køllelængde fra og ikke nærmere hullet end det nærmeste punkt for
lempelse.

7. På alle klippede arealer er der frit drop for bolde i eget nedslags hul. Regel 25
STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL
Hulspil: tab af hul.
Slagspil: 2 straffeslag

Platzregeln Benniksgaard Golf Club
1. Bahnmarkierungen
Weisse Pfosten :
Gelbe Pfosten:
Rote Pfosten:
Gelbe und Rote Pfosten mit grünem Kopf:
Blaue Pfosten:
Blaue Pfosten, schwartzer Kopf:

Out of Bounds
Wasserhindernis
Seitliches Wasserhindernis
Behördliches Biotop mit Betretungsverbot
Boden in Ausbesserung
Boden in Ausbesserung - Spielverbot

2. Folgende grosse Steine sind unbewägliche Hemnisse: Sponsorsteine, Abstandssteine, “Next Tee”Steine, Steine an Drainageausläufen sowie Richtungssteine auf Bahn 8 und 13. Straflose erleichterung,
gemäss R 24-2 b kann im anspruch genommen werden.
3. Bahnenseitigen Asphaltkanten der Strassen hinter Grün 3 und 7 sowie entlang der Spielbahnen 4 gilt
als Ausgrenze. Ein Ball, der beim Spielen der jeweeiligen Bahn jenseits dieser linie zur ruhe kommt, ist
Aus.
4. Sprinklerauslässe nahe am Grün. Es gilt Anh. l, Teil B nr. 6 der Golfregeln.
5. Ist es bekannt oder so gut wie sicher, dass der ball im Wasserhindernis vor dem 13. Grün ist (Biotop
mit Betretungs- und Spielverbot), muss der Spieler nach Regel 26-1 verfahren und sieht sich einen
Strafschlag zu. Im Übriegen gilt Platzregel ll b Anh. L Teil B nr. 2 der Golfregeln. Es ist unzulässig, den
ursprünglichen Ball wiederzuholen. Eine Zuwiederhandlung führt zu Platzverweis, eine erneute
Zuwiederhandlung kann zu Spielverbot führen.

6. Platzregel zum Schutz junger Anpflanzungen
Anpflanzungen mit Blaue Pfosten, Stützkonstruktion und/oder Gießringen
sind unbewegliche Hemmnisse
Wird die Standposition oder der Raum des beabsichtigten Schwungs
behindert, muss der Ball straflos aufgenommen und wie in Regel 24-2 b
bestimmt, (1 Schlägerlänge vom nächst gelegenen Punkt der Erleichterung-nicht
näher zum Loch-) fallengelassen werden.

7. Es gibt freies Drop, wenn der Ball in eigene Niederschlagslöcher sitz. Regel 25.
Strafe für Verstoss gegen eine Platzregel:
Lochspiel: Lochverlust.
Zählspiel: 2 Schläge.

