
 

 

Lokalregler 

Gældende for spil i Hedens Golfklub 

 
Banemarkeringer: 

• Hvide pæle/markeringer: Out of bounds 

• Røde pæle/markeringer: Strafområde 

• Blå pæle/markeringer: Areal under reparation 

• Grøn top på pæle: Område med spilleforbud 

• Sorte pæle/markeringer: Dropzone 

Gule, røde og blå fairway markeringer angiver henholdsvis 150, 100, samt 50 meter til midten af green 

Alle banemarkeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger 

 

Lokale regler: 

Den banenære forkant af asfalten på Resenfeldevej markerer out of bouds grænse 

• På hul 2/11, 3/12 og 4/13 er der frit drop, hvis bolden ligger ved eller på en sten på fairway eller i 

rough og der er fare for at ødelægge jern eller kølle (regel 25-1b) 

• Stier og veje er ikke-flytbare forhindringer. 

• Banemarkeringer er ikke-flytbare forhindringer (gælder ikke Out of bounds markeringer) 

• Afstandsmarkeringer på fairway er ikke flyt-bare forhindringer 

• Sprinklerdæksler og brønddæksler er ikke-flytbare forhindringer 

• Ved bold i den gamle bunker på hul 3/12, markeret med skiltet Waste Area, er det tilladt at lægge 
bolden op indenfor et scorekort i forhold til boldens oprindelige sted/placering 

• Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i området med spilleforbud ved 
højen på hul 4/13, SKAL spilleren (uden straf) tage lempelse ved at droppe en bold i droppezonen, 
der er markeret med skilt og 4 sorte pæle/markeringer 

• Søen på hul 9/18 er strafområde (regel 17.1) 
Området med grus/sten omkring søen betragtes som en ikke-flytbar forhindring, hvorfra lempelse 
uden straf tillades efter regel 16.1. Der tillades også lempelse, såfremt forhindringen omfatter 
området for spillerens tilsigtede stance eller området for det tilsigtede sving (regel 16.1a) 
 

Straf for overtrædelse af Lokalregel:  

Hulspil – Tab af hul  

Slagspil – 2 Strafslag 

 

Se evt. midlertidige lokale regler på opslag i Greenfee rummet i klubhuset. 

 

 



Midlertidig lokalregel 

 

• Spil med lejeforbedring (oplæg) for Hedens Golfklub. 

 

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller 
lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et 
lempelsesområde der: 
Har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med længden på et 
scorekort og er i det generelle område, ikke nærmere hullet. 

Bolden må renses. 
 

Den midlertidige lokalregel (E-3) er gældende fra 1. november 2022 og indtil videre. 

 

Baneudvalget 

 


