
 

 

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER 2017 GLASRIKET GOLFKLUBB 

 

 

Följande tillfälliga lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.  

 

Mark under arbete (MUA) 

 

Mark under arbete med droppruta,  Hål 8. 

Området mellan dammarna vars gräns definieras av blå/blåvita pinnar är mark under arbete (MUA).  

Om en spelares boll ligger i området eller om detta inverkar på spelarens stans eller området för spelarens avsedda 

sving måste spelaren ta lättnad enligt Regel 25-1 eller som ett ytterligare alternativ droppa i dropprutan.  

 

Mark under arbete med dropprutor,  Hål 14. 
Området mellan vars gräns definieras av blå/blåvita pinnar är mark under arbete (MUA). 

Om en spelares boll ligger i området eller om detta inverkar på spelarens stans eller området för spelarens avsedda 

sving måste spelaren ta lättnad enligt Regel 25-1 eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll i närmaste 

droppzon även när droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg. 

 

Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade 

bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om 

den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet.  

  

Mark under arbete hål 5 och 6 

Nytorvade områden framför green på hål 5 och 6 är mark under arbete. 

 

 

Vattenhinder 

 

Vattenhinder, Hål 8. 

Lättnad för boll i vattenhinder får tas enligt Regel 26-1. 

 

Om en spelare ska ta lättnad för en boll i vattenhindret närmast green och skärningspunkten till vattenhindret är i den 

blåvitmarkerade MUAn får spelaren som ett ytterligare alternativ ta lättnad enligt regeln för MUA på hål 8 ovan, utan 

att först droppa i MUA. 

Vid droppning enligt Regel 25-1 ska skärningspunkten där bollen skar ner i hindret användas som referenspunkt när 

man tar ut närmaste punkt för lättnad. 
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