Lokala Regler
På HaningeStrand GK gäller Svenska Golfförbundets Regler
och klubbensLokala Regler.
Tillfälliga Lokala Regler kan under vissa perioder förekomma vid spel på banan.
Dessa anslås då separat under de perioder de gäller

LOKALA REGLER
.
Markeringar på banan:
Vit: Out of bounds
Blå: Mark Under Arbete (MUA)
Blå-Vit: MUA – spel förbjudet
Gul: Vattenhinder
Röd: Sidovattenhinder
Orange: Oflyttbart hindrande föremål
Stenar i bunker
Stenar i bunkrar är Flyttbara Hindrande Föremål.
Regel 25-1b är tillämplig
Myrstackar
Myrstackar är mark under arbete, MUA.
Regel 25-1b är tillämplig.
Skador i bunker
Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen, är
mark under arbete.
Regel 25-1b (ii) är tillämplig.

Jordfasta stenar och berg i dagen
Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet
(se Regel 25-2 andra stycket) - är mark under arbete.
Regel 25-1 är tillämplig
Belagda vägar
Alla belagda vägar inom området är ”oflyttbart hindrande föremål”.
Regel 24 är tillämplig.

Oflyttbara hindrande föremål nära green
Lättnad för störande inverkan av oflyttbara hindrande föremål får tas under
Regel 24-2. Därutöver får spelaren lättnad utan plikt för ett oflyttbart hindrande
föremål som befinner sig i hans spellinje, om bollen ligger utanför green och ej i
hinder och det oflyttbara hindrande föremålet är på eller inom två klubblängder
från green och inom två klubblängder från bollen. Då får spelaren ta lättnad på
följande sätt: Bollen ska lyftas och droppas på den närmaste punkt från där
bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) ej har det hindrande föremålet i
spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green. Bollen får rengöras när
den lyfts. Lättnad enligt denna lokala regel ges också om spelarens boll ligger på
green och ett oflyttbart hindrande föremål inom två klubblängder från green
befinner sig i hans puttlinje. Spelaren får ta lättnad på följande sätt: Bollen ska
lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är
närmare hålet, (b) ej har det hindrande föremålet i puttlinjen och (c) inte är i ett
hinder. Bollen får rengöras när den lyfts.
Plikt för brott mot lokala regeln:
Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag
Boll träffar ledningstråd
Om bollen träffar en ledningstråd (ej stolpe eller stag), skall slaget annulleras och
spelas om utan plikt (Regel 20-5). Om bollen inte omedelbart kan återfås får den
ersättas med annan boll.
Plikt för brott mot lokala regeln:
Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag
Omarkerade diken
Samtliga omarkerade diken är sidovattenhinder (se Regel 26-1)
Avståndsmätare tillåten (GPS)
Spelaren får använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd. Om en spelare under
ronden använder en apparat för avståndsmätning som kan mäta andra förhållanden
som kan påverka spelarens spel (t.ex. höjdskillnader, temperatur eller vindhastighet)
bryter spelaren mot
Regel 14-3, oavsett om någon sådan tilläggsfunktion använts
eller ej.

Decision 14-3/18 klargör att det är tillåtet att ta del av en väderrapport som lämnas av
en väderstation genom en app. eller webbläsare eftersom det inte innebär inte innebär
att spelaren aktivt mäter eller bedömer dessa förhållanden.
Plikt för brott mot lokala regeln:
Diskvalifikation

