
 
 

 
 

Lokala regler Skepparslövs Golfklubb 
 

Ospelbar boll - Regel 19 
Om en boll ligger ospelbar vid stengärdet bakom green på hål 3 och spelaren förklarar sin 
boll ospelbar måste spelaren fortsätta enligt regel 19 eller som ett ytterligare alternativ 
droppa en boll i droppzonen även när droppzonen är närmare hålet än där bollen 
ursprungligen låg. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3. 
 
Out of bounds (OOB) — Regel 18 
Elstängslet utgör i förekommande fall OOB-gräns. Stolparna till elstängslet utgör gräns för 
OOB. 
Eltråden i sig befinner sig utanför banan. 
 
Pliktområde — Regel 17 
Det rödmarkerade pliktområdet efter dammen på hål 13 som bara är definierat på ena sidan 
är oändligt. 
 
Onormala banförhållanden — Oflyttbara tillverkade föremål - Regel 16 
1. 

a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark 
under arbete, 

b. Mark under arbete varifrån spel är förbjudet identifieras av blå pinnar med grön 
topp. 

c. Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete. 
d. Myrstackar. 
e. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet. 
f. Skador i bunker förorsakade av rinnande vatten. 
g. 150-metersmarkeringar. 
h. Ytan och sidor på samtliga vägar/stigar. 

 
2. Samtliga stengärdsgårdar och stenrösen är organiska delar av banan. 
 
3. Lättnad för störande inverkan av oflyttbara hindrande föremål får tas enligt regel 16.1. 
Därutöver, om en boll ligger på spelfältet, får spelaren lättnad utan plikt för ett oflyttbart 
hindrande föremål som befinner sig i hans spellinje, om det oflyttbara hindrande föremålet 
är på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. 
 
Bollen träffar kraftledning eller kraftledningsstolpe — Regel 14.6 
Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning eller 
kraftledningsstolpe räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det 
föregående slaget slogs. 
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