
Lokalregler Benniksgaard Golf Klub 

 

1. Banemarkeringer 

 

Hvide pæle:   Out of Bounds 

Røde og gule pæle:  Strafområde 

Røde og gule pæle med grøn top:  Strafområde med spilleforbud - adgang forbudt 

Blå pæle:   Areal under reparation  

Blå pæle med grøn top:   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 16.1. 

 

3. Den banenære asfaltkant af asfaltvejen bag green hul 3 og 7, ligeledes 4. hul, indtil hvid pælmarkering, definerer Out of Bounds-

grænsen. 

 

4. Ekstra lempelse for sprinklerhoveder: Spilleren har denne ekstra mulighed for at tage lempelse, når en ikke-flytbar forhindring er tæt på 

greenen og på spillelinjen. Bold i det generelle område:  

Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en ikke-flytbar forhindring er på spillelinjen, og er:  

inden for to køllelængder af greenen, og inden for to køllelængder af bolden. 

Undtagelse – der er ingen lempelse efter denne lokalregel, hvis spilleren vælger en spillelinje, der klart er urimelig. 

 

5. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområde foran 13. green, markeret som miljøfølsomt område 

med spilleforbud, skal spilleren med 1 strafslag spille en ny bold efter regel 17.1d. (Det er ikke tilladt at hente den oprindelige bold - 

overtrædelse heraf medfører sanktioner iflg. ordensreglerne.)  

 

6. Nyplantede træer markeret med blå eller støttepæle og/eller beskyttelseskanter er områder med spilleforbud: Hvis en spillers bold 

ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for 

spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f. 

 

7. Kørespor på hul 12 behandles som ikke-flytbar forhindring, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. Gene eksisterer ikke, 

hvis køresporet kun er til gene for spillerens stance. 

 

8. Droppezone Hul 12 og 13 

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i rødt strafområde til venstre for green på hul 12 og til venstre for 

green på hul 13, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1, eller ved at droppe en bold i droppezonen, der er 

markeret med 4 hvide plader (ved siden af skilt ”Drop zone”). Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3. 

 

9. Hvis en spillers bold ligger på banen og inden for to køllelængder af det elektriske hegn på hul 4, 12, 13 og 17 - højre side af fairway 
(kvægfold), kan spilleren uden straf tage lempelse i henhold til Regel 16.1 ved som referencepunkt at bruge det punkt, der er to 
køllelængder fra hegnet og i samme afstand fra hullet. 
 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALREGEL: GENEREL STRAF 

Hulspil: Tab af hul.  

Slagspil: 2 strafslag 

 

10. E-5 Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds: Se opslag. 
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