
Uddrag fra Golfreglerne: Lokale forhold og lokale regler:
25-2. Bold fæstnet i eget nedslagsmærke. Drivere og andre køller må af sikkerhedsmæssige år-
En bold, fæstnet i eget nedslagsmærke på noget tæt- sager ikke benyttes på banen, da vores bane er alt for
klippet areal through the green, må løftes, renses og kort til køller (og lange jern).
droppes uden straf så nær som muligt ved det sted,
hvor den lå, men ikke nærmere hullet. Når bolden drop- Pas på vore greens. Anbring ikke golfbag og vogn på 
pes, skal den først ramme en del af banen through the green.
green. ”Tætklippet areal“ betyder ethvert areal på banen, 
herunder også stier gennem rough, der er klippet til fair-
wayhøjde eller lavere.

26-2. Hvis en bold er i en vandhazard (mærket med
røde pæle),må spilleren med ét straffeslag:
a. spille en bold fra et sted så nær som muligt ved det
sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet eller
b. droppe en bold bag vandhazarden og holde det punkt,
hvor den oprindelige bold sidst krydsede vandhazardens 
grænse, direkte mellem hullet og det sted, som bolden
droppes på, uden grænse for hvor langt bag vand-
hazarden bolden må droppes.
Spilleren må løfte og rense bolden eller erstatte bolden,
når han går frem efter denne Regel.
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