
INSTRUKS til KLUBBMESTERSKAPET - 2015 

1. Husk sidevanns hinder på hull # 2, 7 og 8 (se regel 26-1) 

a. Dropp zone på begge sider av greenen på hull # 2 (10 meter fra 
green kanten). 

b. Dropp zone på venstre side av hull # 8 (10 meter fra green kanten). 
c. Hull # 9: Hele området til venstre fra grus vei er i vannhindring. 

eneste dropp zone på hull # 9 er på grønn utslag matte.  
2. Umerket GUR (grunn under reparasjon) / tilfeldig vann:   

a. Det kan være umerket GUR på bakken. Hvis ballen ligger på et 
tvilsomt område – med godkjenning av markøren – kan ballen 
løftes, rengjøres og plasseres innen en kølle lengde. 
 

3. Hull # 7: Hvis ballen befinner seg på stien til hull 8, den MÅ SPILLES som 

det ligger!!! Eller, med en straffe slag, løftes og droppes i «dropp zone» - 

på tvers av de to trærne FØR grus sti. 

NOTAT:  HUSK REGEL 25-2 FOR «PLUGGET BALL» (En ball som er plugget i 

sitt eget nedslagsmerke i bakken i område på spillefeltet, kan bli løftet, rengjort og 

droppet uten straff så nær som mulig stedet hvor den lå, men ikke nærmere hullet);  

OG REGEL 25-1 FOR «TILFELDIG VANN»  (På spillefeltet: Hvis ballen ligger på 

spillefeltet kan spilleren løfte ballen og droppe den uten straff innenfor en køllelengde 

fra og ikke nærmere hullet enn det nærmeste punktet for fritak). 

 

Slow play 
Husk at reglene fastsetter maks 5 minutter for å lete etter ballen.  

Hvis dere er i tvil etter et slag, bør dere slå en provisorisk ball: Husk å si 
fra til deres spille partnere. På denne måten, mye tid kan spares hvis 

ballen ikke blir funnet - og dermed unngår behov for å gå tilbake til stedet 
der ballen sist var slått. 

Avstandsmåler 

Bruk av utstyr som kun måler eller beregner avstand er tillatt brukt, 

anmerkning til regel 14-3 og Tillegg I, del B, punkt 9 

 

 

MVH: Turnering komité  


