
 

 

LOKALA REGLER FÖR LANDERYDS GK, VESTERBY  

 

Följande lokala regler gäller för allt spel på Landeryds GK, Vesterby, om inte annat 

beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås 
på anslagstavlor vid klubbhuset.  

 

Följande markeringar gäller på banan  

Banmarkering  
(pinne, platta eller linje) 

 Innebörd Regel 

Vit (pinne) Out of bounds 18 
Röd (pinne eller platta) Rött pliktområde 17 
Blå pinne MUA 17 
Blå pinne med grön topp MUA med spelförbudszon 16 
Vit (linje) Mark under arbete (MUA) / vägavslut 16 
 

Onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål) (Regel 16.1)  

a. Skador i bunkrar, orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller 

fåror, är mark under arbete.  

b. Dräneringar täckta av sand, singel, grovt grus eller småsten på spelfältet är mark 
under arbete.   

c. Myrstackar på spelfältet är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren 

måste ta lättnad enligt Regel 16.1f.  

d. Jordfasta stenar och/eller berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd 

eller lägre är mark under arbete.  

e. Gulsvarta 150-metersmarkeringar är oflyttbara tillverkade föremål. 

f.  Mark under arbete definieras av varje område som omsluts av en vit linje    

g. Område markerat med vit spraylinje som gränsar till belagd väg har samma status 

som vägen. 

 

Oflyttbara tillverkade föremål nära greener (Regel 16.1) 

Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 

16.1. Spelaren får ta lättnad om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och:  

• Inom två klubblängder från greenen och   

• Inom två klubblängder från bollen.  

Undantag – Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. Det blir ingen lättnad 
enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.  



 

 

Skydd av unga träd (Regel 16.1f) 

Unga träd identifierade av stödpinne och/eller stamskydd är spelförbudszoner. 

Om en spelares boll ligger i eller vidrör ett sådant träd var som helst på banan, utom i ett 

pliktområde, eller om ett sådant träd och dess stöd ger störande inverkan på spelarens 

stans eller området för den avsedda svingen, måste spelaren ta lättnad enl Regel 16.1f. 

 

Lättnad för en boll i ett pliktområde (Regel 17.1d) 

Om en boll är i pliktområdet mellan tee och green på hål 17, får spelaren: 

• Utöver lättnad med slag och distans (regel 17.1d(1)), lättnad med flagglinjen 

(regel 17.1d(2)) eller lättnad i sidled (regel 17.1d(3)), 

• Droppa den ursprungliga bollen eller annan boll i droppzonen till vänster om 

vägen nedanför röd tee och lägga till ett slags plikt.  Droppzonen är 

lättnadsområde enligt regel 14.3. 

 

 

Out of Bounds (Regel 18.2) 

På hål 3 definierar elstängsel (till det vinklar vänster) och därefter vänstra (i 

spelriktning) sidan av vägen out of bounds. 

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): 

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel). 

 

(Lokala regler fastställda juni 2020 av Landeryds Golfklubb) 


