Lokala Regler Carlskrona Golfklubb.
Dessa lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.
Tillfälliga lokala regler anslås i klubbhuset.

A. Banans gränser
1. Banans gräns definieras av vita pinnar och plattor
2. En boll som passerat vägen bakom hål 11 är out of bounds även om den kommer till vila på en
annan del av banan som är innanför banans gräns på hål 12.

B. Pliktområden
1. Det röda pliktområdet på hål 2 längs vänstra sidan efter doglegen har tillåten dropp på motsatt
sida skärningspunkten, dock ej närmare hål. Pliktområdet är utmärkt med röda pinnar med svart
topp.
2. Om det är tveksamt om en boll som ligger i eller är förlorad i det röda pliktområdet längs hål 16
högersida, får spelaren spela en provisorisk boll enligt något av de alternativ som gäller i regel
18.3. Om den ursprungliga bollen hittas utanför pliktområdet måste spelaren fortsätta med den
denna. Om den ursprungliga bollen hittas i pliktområdet får spelaren antingen spela den
ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den provisoriska bollen. Om den
ursprungliga bollen inte har hittats efter 3 minuter måste spelaren fortsätta med den provisoriska
bollen, den blir då spelarens boll i spel med plikten slag och distans enligt regel 18.1.

E. Droppzon
1. Om bollen skär gränsen till det röda pliktområdet bakom green på hål 15 mellan de röd-vita
markeringarna ska spelaren droppa en boll i angiven droppruta, även om den är närmare hål än
skärningspunkten. Bollen ska droppas i och stanna i dropprutan. I övrigt gäller regel 15.3c(2).

F. Onormala banförhållanden och organiska delar av banan
1. Mark under arbete definieras av blå pinnar/plattor eller en heldragen vit linje. Blåvita pinnar
definierar mark under arbete med obligatorisk dropp.
2. Vägen som går bakom tee på hål 1 och fortsätter över hål 2 fram till stengärdesgården och
vägen på hål 12 är oflyttbara hindrande föremål, övriga vägar är organisk del av banan.
3. Alla stengärdsgårdar på banan är organisk del av banan.
4. Skador i bunker som förorsakats av regn eller bevattningsanläggning är mark under arbete.

5. Myrstackar är mark under arbete.
6. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av banan är mark under arbete.
7. Enligt spelarens val är spillning från gäss antingen lösa naturföremål som får flyttas enligt regel
15.1, eller mark under arbete med lättnad enligt regel 16.1.

Plikt för brott mot Lokal Regel:
Generell plikt om ej annat anges i texten (förlust av hål i match, 2 slags plikt i slagspel).

