Lokale Regler for Fredensborg Golf Club
Banemarkeringer
Markeringspæle kan være pæle, plader, afstribninger, hegn, veje og stier m.v.
Vandhazard:
Parallel vandhazard:
Areal under reparation:
Areal under reparation med spilleforbud:
Out of bounds:

Gule markeringer
Røde markeringer
Blå markeringer
Blå pæle med sort top
Hvide markeringer m.v.

Klubhuset med omliggende terrasser og beplantninger er out of bounds. Området afgrænses af grusvejen bag green på 9.
hul til den svinger mod venstre, samt de stier, der fører rundt om klubhuset og til teestederne på 1. hul og 10. hul. Out of
bounds grænsen er den banenære kant af grusvejen og stierne.
Den banenære side af hegnspæle og hegnene på venstre side af 3. hul og 4. hul danner out of bounds grænsen. Den
banenære side af vejen bag greens på 1. hul og 16. hul danner out of bounds grænsen.
Markeringsplader samt 150 meter stenene er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2. Træer med støttepæle er ”ikkeflytbare forhindringer”. Regel 24-2. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1.
Alle skovdiger er integrerende dele af banen, hvorfra bolden skal spilles som den ligger eller erklæres for uspillelig.
Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er i eller er tabt i den træbevoksede vandhazard på 5. hul, må spilleren spille en
anden bold provisorisk efter én af de anvendelige valgmuligheder i Regel 26-1.
Hvis den oprindelige bold bliver fundet uden for vandhazarden, skal spilleren fortsætte spillet med denne bold. Hvis den
oprindelige bold bliver fundet i vandhazarden, må spilleren enten spille den oprindelige bold, som den ligger, eller
fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk efter Regel 26-1.
Hvis den oprindelige bold ikke er fundet eller identificeret inden for fem minutters søgning, skal spilleren fortsætte med
bolden, der blev spillet provisorisk.
Overtrædelse af Lokal Regel: Hulspil; tab af hul – Slagspil; 2 straffeslag.
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, 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 201.
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 hans spil (f.eks.
højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.
De grusbelagte grøftovergange på hul 7 og hul 9 er ikke del af hazarden. Lempelse efter Regel 24-2.
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Ordensforskrifter
Spil på banen er omfattet af golfetikettereglerne. Det forventes derfor, at spillerne beskytter banen ved at lægge
opslåedeturfs på plads, reparerer nedslagsmærker på greens og udglatter mærker og fodspor i bunkers. Hele riven skal
placeres i bunkers efter brug. Endvidere forudsættes det, at alle er med til at fremme spillet og undgå unødig forsinkelse,
lader hurtigere spillende hold gå igennem og undlader gentagne prøvesving på fairways.
Tag behørigt hensyn til publikum, der færdes på veje og stier.
Det er strengt forbudt at overskride grænsen til private parceller, der støder direkte op til banen. I banens venstre side
efter vandhazarden på hul 3, og langs hele hul 4, er det tilladt, uden forsinkelse af spillet, at benytte etablerede trin for
passage af hegn og opsamling af bold.
Motordrevne køretøjer til persontransport må kun anvendes efter speciel tilladelse.
Hund på banen tillades under følgende forudsætninger: 1. Hunden skal være i snor og ifølge med en golfspiller.
2. Hunden må ikke gø eller være til gene for andre golfspillere. 3. Hundens efterladenskaber skal samles op.
Barnevogne må ikke medtages på banen.
Alt banearbejde har fortrinsret, og manglende hensyn kan medføre bortvisning fra banen.
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