Lokale regler for Aabybro Golfklub
1. Banemarkeringer:
Hvide pæle

Out of bounds

Gule pæle

Vandhazard

Røde pæle

Parallel vandhazard

Blå pæle

Areal under reparation

Blå pæle med sort top

Areal under reparation med spilleforbud

Grønne pæle

Droppezone

Rød/sort og gul/sorte pæle

Afstandsmarkering

Alle røde, gule, blå, grønne, rød/sort og gul/sort markeringer er ikke flytbare forhindringer. Regel 24-2b.
2. Ved spil af 9. hul er 18. hul out of bounds. Ved spil af 16. hul er 15. hul out of bounds. Ved spil af alle andre huller er disse hvide
pæle ikke-flytbare forhindringer med lempelse efter regel 24-2b.
3. Lempelse for sprinklerdæksler i spillelinien tæt på green. Se Golfreglernes tillæg 1, afsnit B, stk. 6, afsnit 3.
4. Træer markeret med blå pæl, støttepæl eller trådnet er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-2b.

5. Hvis en bold lander i en af de parallelle vandhazarder ved green på 7., 12., 13., 14. eller 15. hul, efter at have krydset grænsen
mellem de 2 grønne pæle og spilleren ikke ønsker at spille den som den ligger, må han enten droppe en bold efter regel 26-1a, b eller
c, eller ligeledes med 1 straffeslag, droppe en bold i den, med grøn pæl, markerede droppezone. Der skal droppes indenfor 2
køllelængder fra pælen.
6. Stier og køreveje med kunstig overfladebelægning er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-2b.
7. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1 gælder.
8. Brug af afstandsmålere: For alt spil på Aabybro Golfklubs bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et
instrument, der måler afstand. Hvis en spiller under en fastsat runde bruger en afstandsmåler eller anden facilitet til at angive eller
måle andre forhold, som kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), overtræder spilleren regel 14-3.
Straffen for den første forseelse under runden er to straffeslag (slagspil) eller tabt hul (hulspil), mens straffen for den anden forseelse
er diskvalifikation.
STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:
HULSPIL: TABT HUL
SLAGSPIL: 2 STRAFFESLAG
Ordens- og etiketteregler:
Boldrendetider kan bestilles på touchskærm i klubhuset
Al færdsel på nabomarkerne er strengt forbudt
Hjertestop
I tilfælde af hjertestop. RING 112 - Derefter ring 96 96 14 00 – så vil klubbens sekretær eller greenkeeper
sørge for, at hjertestarteren omgående bliver bragt ud til patienten. Hjertestarter er i klubhuset.

