27 08 2019
På hul S1 går dit drive mod højre, men
du tror den kan findes.
Efter mere end 3 minutter er den ikke
fundet og du vælger at benytte
lokalreglen med at droppe på nærmeste
punkt på fairway ikke nærmere hullet.
Du dropper indenfor 2 køllelængder på
fairway.
Hvor mange slag ligger du i, efter at have
droppet korrekt
2 slag

=1

3 slag
Lokalreglen er kun ved

=X

bold out of bounds

=2

På hul S2 slår du et luftslag, og bolden
falder ned og ligger tæt på din tee i tee
området.
Du samler bolden op og tee’er op et andet
sted i tee området og slår bolden på green
Hvor mange slag ligger du i på green.
2 slag

=1

3 slag

=X

Flere end 3 slag

=2

SVAR
27 08 2019
På hul S2 slår du et luftslag, og bolden
falder ned og ligger tæt på din tee i tee
området.
Du samler bolden op og tee’er op et andet
sted i tee området og slår bolden på green

DU LIGGER 2 SLAG DA DET ER TILLADT
AT TEE OP ET ANDET STED PÅ TEESTEDET
Bold forbliver på teestedet (R 6.2b(6))

Hvor mange slag ligger du i på green.
2 slag =
3 slag =
Flere end 3 slag

1
X
2

1

Hvis bolden forbliver eller ender på teestedet
efter et slag, må du uden straf løfte og
placere den, hvor du vil på teestedet – evt.
også på en tee (Dette er kun gældende for
’dit’ teested)

På hul S1 går dit drive mod højre, men
du tror den kan findes.

Du ligger i 3 slag som svarer til at tage en

Efter mere end 3 minutter er den ikke
fundet og du vælger at benytte
lokalreglen med at droppe på nærmeste
punkt på fairway ikke nærmere hullet.
Du og din markør skønnes hvor bolden
er mistet
Du dropper indenfor 2 køllelængder på
fairway.

Reglen er gældende både ved OUB og MISTET

provisorisk bold med som ligger på fairway.
BOLD

Lokalregel 4 på scorekortet
Drop bold på fairway ved bold out eller mistet.
Når en bold er out of bounds eller mistet uden
der er spillet en provisorisk bold, må spilleren
med 2 strafslag efter standard lokalregel E-5

Hvor mange slag ligger du i, efter at have
droppet korrekt
2 slag

=1

3 slag

=X

Lokalreglen er kun ved bold out of
bounds

=2

X

(se opslag i klub/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 teeområder.

