
Lokale regler for Midtsjællands golfklub version 20220515 

Lokale regler 
for 

Midtsjællands Golfklub 

1. Banemarkeringer:

Hvide pæle Out of bounds 

Røde/Gule pæle Strafområde 

Blå pæle Areal under reparation 

+ Grøn top Område med spilleforbud 

2. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en el-ledning, 
mast eller understøttende betonfødder, der understøtter el-ledningen, under spil af hul 1, 4, 
11 eller 18, tæller slaget ikke.

Spilleren SKAL spille en bold uden straf fra hvor det forrige slag blev slået, se regel 14.6 for 

fremgangsmåde.

3. “Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 8, kan spilleren spille en 
provisorisk bold efter Regel 18.3, som modificeres således:
Ved spil af den provisoriske bold må spilleren bruge lempelsesmuligheden fra forrige sted 
(se Regel 17.1d(1)), lempelsesmuligheden på flaglinjen (se Regel 17.1d(2)) eller, hvis det er 
et rødt strafområde, den sidelæns lempelsesmulighed (se Regel 17.1d(3)). 
Når spilleren har spillet en provisorisk bold efter denne Regel, må andre 
lempelsesmuligheder efter Regel 17.1 ikke bruges i forhold til den oprindelige bold.
Når det skal afgøres, hvornår den provisoriske bold bliver spillerens bold i spil, eller om den 
skal eller må opgives, gælder Regel 18.3c(2) og 18.3c(3), dog således at:
Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søgetid. Spilleren kan 
vælge enten at:
Fortsætte med at spille den oprindelige bold, som den ligger i strafområdet, i hvilket tilfælde 
den provisoriske bold ikke må spilles. Alle slag med den provisoriske bold, inden den blev 
opgivet (herunder slag og eventuelle strafslag fra spil udelukkende med den provisoriske 
bold) tæller ikke, eller
Fortsætte med at spille den provisoriske bold, i hvilket tilfælde den oprindelige bold ikke må 
spilles.
Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, eller det er en 
kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet. Den provisoriske bold bliver 
spillerens bold i spil.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER: 

Hulspil: tab af hul; Slagspil: 2 strafslag 


