Bornholms Golf Klub, Planta gevej 3 B, 3700 Rønne, tlf. 3080 6833, mail bgk@bornho lmsgolfklub.dk

Lokale Regler for Bornholms Golf Klub
1. Banemarkeringer:
 Hvide pæle: out of bounds
 Gule pæle/rosetter: Vandhazard
 Røde pæle/rosetter: Parallel vandhazard
 Blå pæle/rosetter: Areal under reparation
 Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud
 Røde og gule rosetter på fairway: Afstandsmarkeringer
2. En markering, som afgrænser en hazard/areal under reparation, samt en afstandsmarkering, er en ikkeflytbar forhindring. Lempelse efter regel 24-2b.
3. Jordfaste sten på fairway er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-2b.
4. Løse sten i bunker, er flytbare forhindringer. Regel 24-1 gælder.
5. Beskyttelse af træer der er markeret med en støttepind: 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 Regler 24-2b (ikke flytbare
forhindringer). Bolden må renses når den er løftet efter denne Lokale Regel.
6. Hvis bolden rammer el-ledningerne på hul 10 skal slaget annulleres og slås om.
7. Ved spil af hul 15 er hul 16 out of bounds og ved spil af hul 16 er hul 15 out of bounds. Pælene som
definerer out of bounds er ikke forhindringer og anses for at være fastsiddende.
8. Ved spil af hul 4 og 5 er den hulnære kant af out of bounds markeringen ved Plantagevej out of bounds.
Ved spil af hul 6 og 13 er den hulnære kant af out of bounds markeringen ved cykelstien out of bounds.
9. Stengærdet venstre om hul 9 og hele vejen rundt om hul 18 definerer out of bounds grænsen. En bold
er ikke out of bounds før den har passeret stengærdet. Stengærdet anses for fastsiddende. Undtaget er
stengærdet mellem de to arbejdsveje bag green 18, hvor out of bounds grænsen er defineret af hvide
pinde.
Straf for overtrædelse af lokale regler:
Hulspil: tab af hul
Slagspil: 2 strafslag
Afstandsmåling:
En spiller må skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand.
Hvis en spiller under en fastsat runde bruger en afstandsmåler eller en applikation, som er beregnet til at
angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil, er dette i strid med Regel 14-3 og spilleren
diskvalificeres, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.
Hvis et multifunktionsapparat indeholder andre funktioner, hvor man let kan måle og ubesværet se forhold
som temperatur, vind og luftfugtighed, anses dette også at være i strid med Regel 14-3.
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