
Nye lokale regler 

Mandag den 3. juli 2017 tages de nye scorekort i brug. Der vil ikke være den store forskel i layout, 

men der vil være nogle ændringer i de lokale regler, som er gældende fra denne dato. 

 

1. Gule, røde og blå pæle er nu FLYTBARE forhindringer 

Den lokale regel er nu ændret således, at vi i FGC nu følger R&A’s anbefalinger, dvs. såfremt 

at en gul, rød eller blå pæl er til gene for ens stance eller tilsigtede sving, da kan pælen 

flyttes. Hvis bolden flytter sig, skal den genplaceres, og der pådrages ingen straf, under 

forudsætning af at bolden flytter sig som direkte konsekvens af at fjerne forhindringen. 

Husk at sætte pælen på plads igen. 

Nærlæsning af regel 24-1 anbefales. 

 

Det er vigtigt at pointere, at ovenstående kun gælder gule, røde og blå pæle. Pæle (typisk 

hvide) der angiver out of bounds er ikke forhindringer, og anses for at være fastsiddende 

(må ikke flyttes). Pælene står uden for banen, og der er IKKE lempelse for stance og sving for 

hvide pæle eller andre markeringer for out of bounds (f.eks. hegn og hegnspæle på hul 3 og 

4). 

 

2. Bold på green flyttet uforsætligt 

På baggrund af R&A’s anbefaling indføres en lokal regel vedrørende en bold eller et 

markeringsmærke der uforsætligt flyttes på green.  

 

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres derfor for spil på Fredensborg Golf Clubs bane med 

virkning fra den 3. juli 2017 således at: 

 

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller 

boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller 

nogen af deres caddier eller udstyr. 

 

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 

18-2, 18-3 og 20-1. 

 

Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på 

greenen, og flytningen er uforsætlig.  

 

Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en 

anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger 

fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal 

genplaceres. 

 

Nærlæsning af reglerne 18-2, 18-3 og 20-1 anbefales. 

 

Her er et link til en illustreret gennemgang 

 

https://www.danskgolfunion.dk/sites/default/files/Ny%20lokal%20regel.pdf 



Den nøjagtige ordlyd for de lokale regler for spil på Fredensborg Golf Club er gengivet herunder. 

Såfremt der er spørgsmål, besvares disse gerne af undertegnede. 

Venlig hilsen 

Harald Madsen & Søren Engelhardt 

 

Lokale regler for spil på Fredensborg Golf Clubs Bane fra den 3. juli 2017 

Markeringspæle: 

Hvide Out of bounds 

Gule Vandhazard 

Røde Parallel vandhazard 

Blå Areal under reparation 

Blå med sort top   Areal under reparation med spilleforbud 

 

Markeringsplader samt 150 meter stenene er ikke flytbare forhindringer med lempelse iflg. Regel 24-

2. 

Alle skovdiger er integrerende dele af banen, hvorfra bolden skal spilles som den ligger eller erklæres 

for uspillelig.  

Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer med lempelse iflg. Regel 24-2. 

Hegnspæle og hegnene på venstre side af hul 3 og hul 4 danner out of bounds, hvor grænsen er 

pælenes banenære side i jordhøjde. 

Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1. 

Ved spil over den træbevoksede vandhazard på hul 5 kan spilleren, hvis bolden kan være tabt i eller 

udenfor hazarden, spille en provisorisk bold, idet der gås frem efter Regel 26-1. Hvis den oprindelige 

bold findes i hazarden, kan der vælges mellem at spille den, som den ligger, eller at spille videre med 

den provisoriske bold. 

Klubhuset med omliggende terrasser og beplantninger er out of bounds. Området afgrænses af 

grusvejen bag green på hul 9 til den svinger mod venstre, samt de stier, der fører rundt om 

klubhuset og til teestederne på hul 1 og hul 10. Grænsen er den banenære kant af grusvejen og 

stierne. 

De grusbelagte grøftovergange på hul 7 og hul 9 er ikke del af hazarden. Lempelse efter Regel 24-2. 

Overtrædelse af reglerne: Tabt hul i hulspil, 2 straffeslag i slagspil. 

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således: Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen 

straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hendes/hans partner, 

hendes/hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller 

boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1. 

For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en 

afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller 



måle andre forhold, der kan påvirke hendes/hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er 

dette et brud på Regel 14-3. 

Vedrørende evt. midlertidige Lokale Regler, se opslag i klubhuset. 

Godkendt af DGU, juni 2017 


