Trehøje Golfklub
Banemarkeringer:
Hvide pæle / markering
Gule pæle / markering
Røde pæle / markering
Blå pæle / markering
Blå pæle med sort top

Lokale regler

Out of bounds
Vandhazard
Parallel vandhazard
Areal under reparation
Areal under reparation med spilleforbud

Alle : Gule, røde, blå og grønne pæle, alle afstandsmarkeringer, alle
oplysnings og henvisningsskilte, samt træer med støttepæle / støtterør
er ikke flytbare forhindringer.
( Pæle o.l. må ikke tages op )
Lempelse uden straf i.h.t. Regel 24-2.b.
( Frit drop )
Veje og stier på og ved banen, med kunstige overfladebelægninger.
Lempelse uden straf i.h.t. Regel 24-2.b.
( Frit drop )
Under spil er al færdsel på "øen" til højre for Langesø på hul 3 er forbudt.
Overtrædelse medfører straf i.h.t. Regel 33-7.
Straf for overtrædelse af lokal regel.:
Hulspil : Tab af hul.
Slagspil : 2 straffeslag.
Afstandsmarkeringer: Alle afstandsmarkeringer er til midtgreen.
Gul pæl med 2 sorte ringe 150 m. Gul pæl med 1 sort ring 100 m.
I Fairway : Blå plade = 50 m. / Rød plade = 100 m. / Gul plade = 150 m. / Hvid plade = 200 m.

Afstandsmåling: For at spille på Trehøje Golfklub's baner, må en spiller skaffe
sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand.
Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet
til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil ( f.eks. hældning,
vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren
bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse
yderligere funktioner.
Lokale regler er senest godkendt af DGU den 14.05.09.

Suspension af spillet ( Afbrydelse af spillet - anvendes kun ved turneringer ):
Øjeblikkelig suspension
En (1) lang hyletone fra signalhorn.
- Stop øjeblikkelig og gå i klubhuset.
Suspension af spillet
Tre (3) korte hyletoner der gentages.
- Det er tilladt at spille et igangværende hul færdig. Derefter afventes info.
Genoptagelse af spillet
To (2) korte hyletoner der gentages.

