LOKALA REGLER 2018
Karlstad GK
Följande kompletterande lokala regler gäller som tillägg till Värmlands golfförbunds
regelkort 2018. De gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en
specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Vattenhinder (Regel 26)
a. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.
Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)
a. Myrstackar. Spel förbjudet.
b. Skador i bunker orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar,
gropar eller fåror, är mark under arbete.
Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
a. Alla avståndsmarkeringar, inklusive gul-svarta 150-meterspinnar, är
oflyttbara hindrande föremål.
b. När spelare tar lättnad för skyddsnät, som är ett oflyttbart hindrande
föremål (Regel 24-2), skall spelaren fastställa närmaste punkt för lättnad
utan att mäta över, genom eller under nätet.
c. Om ett ungt träd identifierat med orange band eller med stödpinne
påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste
bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål). Bollen får rengöras
när den lyfts enligt denna lokala regel.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande
inverkan av någonting annat än ett sådant träd gör slaget uppenbart
ogörligt eller störande inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå
genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt
onormal stans, sving eller spelriktning.
Organisk del av banan (Regel 13-1) Jordkällare på hål RÖD 2/RÖD 3 är
en organisk del av banan. Regel 24 är inte tillämplig.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL: Matchspel – Förlorat hål,
Slagspel – Två slags plikt

LOKALA BESTÄMMELSER
Banpersonal Banpersonal som arbetar på banan har företräde.
Bunkerkrattor Bunkerkrattor skall ligga i bunkrarna och i spelriktningen.
Bagvagnar och golfbilar Bagvagnar och golfbilar får inte dras resp. köras över
tee eller mellan green och greenbunker.
Hundar Hundar får inte medföras vid tävling.
Övningsområden Dag för tävling gäller följande övningsområden:
# Putting - och chippinggreen
# Drivingrange
# Övningsfältet beläget till höger om hål blå 1, Enebacken (endast med
egna bollar)
# Övningsgreen i anslutning till drivingrangen

