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Røde gule og blå pæle, farvede afstandsmarkeringer i fairway samt veje og stier med kunstige 
overfladebelægninger er “ikke flytbare forhindringer” – lempelse iht. regel 24-2. Sten i bunkers 
er “flytbare forhindringer”. Bold på green, uforsætligt flyttet af spiller, partner, modstander, 
caddier eller udstyr, genplaceres uden straf (18.2, 18.3 & 20.1 modificeret).

Red, yellow and blue poles and distance markings on fairway as well as roads and paths with
artificial surfaces are “non-movable obstacles” – penalty according to rule 24-2. Stones 
in bunkers are “removable objects”. A ball on the green, unintentionally moved by player, 
partner, opponent, caddies or equipment, must be replaced without penalty (18.2, 18.3 & 20.1 
modified).

Rote, gelbe und blaue Pfosten, gefärbte Abstandmarkierungen im Fairway sowie Straßen und 
Wege mit künstlicher Oberfläche sind “unbewegliche Hemmnisse” – Erleichterung gemäß 
Regel 24-2. Steine im Bunker sind “bewegliche Hemmnisse”. Ein Ball auf dem Green unabsicht-
lich bewegt von Spieler, Partner, Gegner, Caddies oder Ausrüstung, muss zurückgelegt werden 
ohne Strafe (18.2, 18.3 und 20.1 modifiziert).
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1. Banemarkeringer
                             Hvid = Out of bounds
                             Rød = Strafområde
                             Rød med grøn top = Strafområde med spilleforbud
                             Blå med grøn top = Areal under reparation med spille forbud
                             Blå = Areal under reparation
 
2. Alle pæle på banen og markeringer som angiver afstande, behandles som ikke-flytbare forhin-
dringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.
 
3. Veje/ stier (selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte) samt sprinkler hoveder behandles som 
ikke flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1
 
4. Skylle render i bunkers betragtes som unormale baneforhold, hvorfra lempelse uden straf er 
tilladt efter Regel 16.1

5. Drop bold på fairway ved bold out eller mistet
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel 
E-5 (se opslag i klubhus/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, 
ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er 
græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder)
 
6. I private runder hvor der spilles slagspil (gælder ikke K-I-K) kan spillerens maximumscore ikke 
overstige 2 x hullets par
 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL: GENEREL STRAF (TAB AF HUL I 
HULSPIL ELLER TO STRAFSLAG)
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