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Introduksjon 
Golfreglene definerer Komiteen som personen eller gruppen som er ansvarlig for en konkurranse eller 
banen. Komiteen er viktig i forhold til om golf spilles etter reglene. Komiteer har et ansvar for banen fra dag 
til dag eller for en spesifikk konkurranse, og den må alltid forholde seg i henhold til golfreglene. 
 
Komiteen er ansvarlig for å bestemme om det skal innføres noen spesielle lokale regler og må forsikre seg 
om at de er i henhold til prinsippene i Committee Procedures section 8. En lokal regel er en modifisering av 
en golfregel eller en tilleggsregel Komiteen innfører for daglig spill eller i forbindelse med en konkurranse. 
 
Komiteen må sørge for at enhver lokal regel er tilgjengelig for spillerne, på scorekort, på ark som deles ut, 
på en informasjonstavle, på banens nettside eller på annen måte. 
 
Når Komiteen vurderer å innføre en lokal regel bør den huske på følgende: 

• Lokale regler har den samme statusen som en golfregel for den konkurransen eller banen, og 

• Bruk av lokale regler bør begrenses mest mulig og bare brukes for å ta høyde for situasjoner og 
prinsipper som er dekket i Committee Procedures section 8. 

Nye lokale regler fra 2019 
I forbindelse med innføringen av golfreglene 2019 har R&A beskrevet en lang rekke forslag til lokale regler 
(Model Local Rules). De mest relevante lokale regler til bruk på norske baner og i norske konkurranser er 
oversatt til norsk og listet opp nedenfor.  
For fullstendig oversikt over alle forslag til lokale regler (Model Local Rules) utgitt av R&A henvises til 
fremgangsmåter for Komiteen del 8 (Committee Procedures section 8). 
 
Lokale regler som kan innføres i konkurranser inngår i følgende generelle kategorier: 

• Definere banegrenser og andre områder på banen (Section 8A-8D) 

• Definere spesielle fremgangsmåter for fritak (Section 8E), 

• Definere unormale baneforhold og integrerte gjenstander (Section 8F), 

• Bruk av spesielt utstyr (Section 8G), 

• Hvem som kan gi råd til spillere (Section 8H), 

• Når og hvor spillere kan trene (Section 8I), 

• Fremgangsmåter ved spilleavbrudd (Section 8J), og 

• Retningslinjer for spilletempo (Section 8K). 
 
Komiteen bør også være oppmerksom på Section 8L – ikke-godkjente lokale regler. 
 
Et sett med modifiserte regler er tilgjengelig for spillere med funksjonshemning. De modifiserte reglene 
gjelder bare hvis de er innført av Komiteen og gjelder ikke automatisk i hver konkurranse hvor spillere med 
funksjonshemning deltar. Det er opp til Komiteen å bestemme om det skal innføres noen av de modifiserte 
reglene for spillere med funksjonshemning som deltar i en konkurranse.  
 
Målet med de modifiserte reglene er å gjøre det mulig for spillere med funksjonshemning å kunne spille på 
en rettferdig måte mot spillere uten funksjonshemning, med den samme funksjonshemming eller andre 
typer funksjonshemming. 
 
Se de modifiserte reglene for spillere med funksjonshemning for mer informasjon og veiledning. 
  

  

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/section-8
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/section-8
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/section-8
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8a
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8e
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8f
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8g
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8h
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8i
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8j
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8k
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8l
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/players-with-disabilities
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Forslag lokale regler (Model Local Rules) 
Nedenstående lister opp norsk oversettelse av de mest relevante forslag til lokale regler som kan brukes av 
Komiteen til daglig spill (General Play) eller i forbindelse med en konkurranse. I tillegg midlertidige lokale 
regler slik som ballplassering. 
 

• Disse kan enten innføres i sin helhet eller være et eksempel på hvordan en bestemt lokal regel 
skrives. 

• Lokale regler er bare godkjent hvis de er i henhold til nedenstående retningslinjer. 

• Komiteen oppfordres på det sterkeste å bruke nedenstående tekster ordrett («klipp og lim»), slik at 
spillere ikke leser tilsvarende lokal regel, skrevet på ulike måter på forskjellige baner/konkurranser. 

• Komiteen bør forsikre seg om at de lokale reglene er tilgjengelig for spillerne, f.eks. på scorekort, 
ark som deles ut, på informasjonstavle, nettside eller på annen måte. 

• Når en kort versjon av en lokal regel er utgitt er det viktig at den fulle teksten (lang versjon) er 
tilgjengelig, f.eks. på en informasjonstavle eller nettside. 

• Hvis ikke annet er angitt, er straffen for brudd på en lokal regel generell straff (tap av hull/to 
straffeslag). 

Retningslinjer for å innføre lokale regler 
• Lokale regler har lik status som en golfregel for konkurransen eller banen. 

• Komiteen oppfordres å bruke lokale regler, bare for å ta hånd om situasjoner eller prinsipper som 
er beskrevet i dette dokumentet. 

• Hvis en lokal regel er innført pga. en midlertidig situasjon, bør den fjernes så snart situasjonen ikke 
lenger krever en slik lokal regel. 

• Hvis Komiteen forandrer teksten i et forslag til lokal regel for å tilpasse spesielle forhold på banen 
eller konkurransen, må den forsikre seg om at endringene er innenfor retningslinjene tillatt i 
forslaget til lokal regel og innenfor formålet med forslaget til lokal regel. Hvis Komiteen er usikker 
bør den konsultere NGF. 

• For å forsikre seg om at spillet er i henhold til golfreglene, må ikke Komiteen bruke en lokal regel 
som setter en golfregel til side eller modifiserer en golfregel, bare fordi den skulle ønske at en regel 
var annerledes. 

• Som et generelt prinsipp, når en spiller spiller en runde som skal registreres som en 
handicaptellende runde er det påkrevd at runden spilles etter golfreglene. Hvis Komiteen tillater 
spillere å spille på måter som avviker fra golfreglene kan ikke runden være handicaptellende. 
Dersom Komiteen er usikker bør den konsultere NGF. 

Midlertidige lokale regler 
Hvis Komiteen tror at det kan være behov for å innføre en lokal regel som ikke er dekket her, for å ta høyde 
for et unormalt baneforhold som påvirker rettferdig spill bør den konsultere NGF, som kan undersøke 
muligheten for å utarbeide et forslag til lokale regel som kan innføres.  
Hvis NGF tror at en slik lokal regel også kan være aktuell for en annen bane eller konkurranse, vil NGF legge 
den til i dette dokumentet. 

Tillegg til lokale regler 
Alle baner har i utgangspunktet lokale regler som dekker de ulike forhold i forbindelse med daglig spill. I 
forbindelse med en konkurranse vil det være behov for tilleggsregler (tillegg til lokale regler), som f.eks. 
bruk av golfbil, trening på banen før konkurransen eller mellom runder, spilletempo, utstyr, spilleradferd, 
når scorekortet er levert etc.  
Se også Fremgangsmåter for Komiteen del 5A (fastsette konkurransebestemmelsene). 

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/5a
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Nummerering 
Forslag til lokale regler i hver kategori er nummerert, f.eks. A-1, A-2 osv. 
 
Hvis Komiteen forandrer ordlyden i et forslag til lokal regel for å tilpasse den til et spesielt behov eller 
forhold på banen eller konkurranse, bør den sørge for at slike endringer er innenfor formålet. 
 
Disse forslag lokale regler er organisert i følgende kategorier: 
 

A. Utenfor banen og banegrenser 
B. Straffeområder 
C. Bunkere 
D. Puttinggreener 
E. Spesielle eller påkrevde fremgangsmåter for fritak 
F. Unormale baneforhold og integrerte gjenstander 
G. Begrensninger for bruk av spesifikt utstyr 
H. Definere hvem som kan hjelpe eller gi råd til spillere 
I. Definere når og hvor spillere kan trene 
J. Fremgangsmåte ved dårlig vær og spilleavbrudd 
K. Retningslinjer for spilletempo 

 
Eksempel:  
Forslag lokal regel D-2 nedenfor tilhører kategori D (Puttinggreener) og er forslag nr. 2 i kategori D.  
  
Disse forslagene til lokale regler dekker de situasjoner eller problemer som oppstår så ofte at de bør ha 
lokale regler. For alle andre situasjoner hvor en lokal regel er tillatt, men hvor det ikke foreligger et forslag 
til lokal regel, bør Komiteen skrive den lokale regelen i en klar og enkelt tekst.  
 
Men Komiteen tillates ikke å skrive lokale regler som strider mot golfreglenes prinsipper. Seksjon 8L gir mer 
informasjon om bruk av ikke godkjente lokale regel.  
 
Komiteen i en klubb som ønsker hjelp til å formulere en lokal regel eller sjekke om en lokal regel er i 
henhold til golfreglene bør kontakte NGF for hjelp og veiledning.  

Hvordan bruke Forslag lokale regler 
Alle golfklubber må fra 2019-sesongen oppdatere sine lokale regler med nye tekster iht. golfreglene 2019 
og Forslag lokale regler (dette dokumentet). Hvis det er midlertidige forhold som må dekkes med en lokal 
regel, skrives dette (når det er aktuelt) som et tillegg til lokale regler. En klubb må ha: 
 

1) Lokale regler for daglig spill. 
2) Lokale regler for konkurranser - klubbens regelkort - som både inneholder lokale regler for 

konkurransen(e) og generelle konkurransebestemmelser (annet enn det som legges inn i GolfBox). 

  

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8l
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Hvordan gjøre dette i praksis 
1) Ta utgangspunkt i klubbens lokale regler fra 2018 og erstatt den gamle teksten som beskriver et 

forhold med ny tekst som beskriver tilsvarende forhold etter 2019-reglene, f.eks.: 
a. Hvordan banens grenser er merket og definert, 
b. Hvordan straffeområder er merket og definert, 
c. Om det er noen spesielle forhold vedr. bunkere, 
d. Om det er noen spesielle forhold vedr. puttinggreener 

1)  Hvis det brukes provisorisk(e) greener omtales dette som et tillegg til lokale regler, 
e. Om det er noen spesielle eller påkrevde fremgangsmåter for fritak, eller 
f. Om det er noen unormale baneforhold og integrerte gjenstander. 

Veiledning/godkjenning av lokale regler 
En klubb som er usikker på: 

• hvordan klubbens lokale regler skal utformes  

• hva klubbens lokale regler skal inneholde, eller 

• hvordan en spesiell lokal regel skal skrives 
oppfordres å kontakte NGF, som vil veilede og vurdere om en lokal regel er iht. golfreglene.  
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Forslag lokale regler / Model Local Rules 
 
For hvert forslag til lokal regel (Model Local Rule) er det beskrevet et formål. Det er viktig å lese formålet 
for å få en forståelse og forklaring på hvorfor et forslag til lokal regel er utformet og hvilke forhold som må 
være tilstede for at en slik lokal regel kan innføres.  
 
Hvert nummer og overskrift til en lokal regel (f.eks. A-1 Definere banens grenser) er linket til full tekst (på 
engelsk) i «Committee Procedures» (Fremgangsmåter for Komiteen) på R&As nettsider www.RandA.org 
 
Tekst skrevet i sort og kursiv beskriver formålet med den lokale regelen.  
Tekst i blått er den teksten som benyttes når Komiteen skriver lokale regeler.  
Tekst i <tekst> i litt mørkere blå farge fylles ut/forklares av Komiteen, for eksempel på hvilket hull forholdet 
den lokale regelen beskriver og gjelder.  

A-1 Definere banens grenser 
 
Formål: Det er mange måter Komiteen kan definere banens grenser og listen nedenfor er ikke en komplett 
liste. Komiteen må tydelig og spesifikt beskrive hvordan banens grenser er definert ulike steder på banen. 
Nedenfor er noen eksempler.  
 

Utenfor banen er definert av: 

• Hvite staker, hvite plater, hvite linjer, gjerder, veier, mur eller vegger definerer banens grenser. 

• Utenfor banen er definert av linjen mellom punktene på bane-siden av de hvite stakene og disse 
stakene er utenfor banen. 

• Utenfor banen på <spesifiser hvilket hull> er definert av <beskriv hva>. 

• Utenfor banen til høyre på <spesifiser hvilket hull> er definert av bane-side kanten til den hvite 
linjen malt på <spesifiser hva den er malt på, for eksempel en vei>.  

A-2 Klargjøre grense når vegg eller vei definerer banens grense. 
 
Formål: Definisjonen av «utenfor banen» klargjør at når en grense er definert av gjenstander, slik som en 
vegg eller vei, bør Komiteen definere grensen. Avhengig av veggens utforming kan det være gode grunner  
for å definere grensen til å være på den andre siden av veggen eller bruke bane-siden av veggen som  
grense.  

 
Forslag lokal regel A-2.1 
Bane-siden til enhver vegg/vei (eller beskriv passende kjennetegn) definerer banens grense. 
 
Forslag lokal regel A-2.2 
En ball er utenfor banen når den er i ro på den andre siden av enhver vegg/vei som definerer 
banens grense. 

A-3 Utenfor banen når offentlig eller privat vei går over banen 
 
Formål: Når en offentlig eller privat vei går over en bane er den vanligvis definert som utenfor banen. Dette  
kan gjøre det mulig for en ball spilt fra én side av veien å komme til ro inne på banen på den andre siden av  
veien, selv om den ballen ville vært utenfor banen hvis den kom til ro på selve veien. 
 
  

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/section-8
http://www.randa.org/
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8a#a-1
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8a#a-1
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8a#a-2
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8a#a-3
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Forslag lokal regel A-3 
 En ball som kommer til ro på eller på den andre siden av <beskriv veien eller hvilke hull den 

kommer i spill> er utenfor banen, selv om den kommer til ro på en annen del av banen som er inne 
på banen på andre hull. 

A-4 Utenfor banen mellom to hull 
 
Formål: I forhold til banedesign og av sikkerhetsmessige grunner kan Komiteen velge å angi utenfor banen  
mellom to hull. Utenfor banen kan også brukes på et vinklet hull («dogleg») for å hindre spillere fra å slå  
over vinkelen ved å spille en ball til en fairway på et annet hull.  
En lokal regel som angir at en ball er utenfor banen hvis den krysser en grense, selv om den krysser grensen  
tilbake og kommer til ro på den samme del av banen, er ikke tillatt. 
 
 Forslag lokal regel A-4 

Under spill av hull <spesifiser hvilket hull>, er <beskriv hvilken del av banen> på <spesifiser sted 
eller side> av hullet, definert med <spesifiser stakenes farge, for eksempel hvite staker>, utenfor 
banen. 

 Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av <spesifiser hvilket hull>. For alle andre 
hull er de uflyttbare hindringer. 

B-1 Straffeområder (Regel 17) 
 
Formål: Det er mange måter Komiteen kan merke straffeområder på banen og det er ikke nødvendig eller 
mulig å gi en komplett liste med forslag til lokale regler som kan brukes til dette formålet. Hensikten er å 
være klar og spesifikk når straffeområder defineres i lokale regler. Her følger noen eksempler: 

 
Gule straffeområder defineres av gule merker/staker og/eller linjer.  
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.  
Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen. 

 

• Ved spill av <spesifiser hvilket hull> spilles det gule straffeområdet på <spesifiser det andre 
hullet/hullene> som et rødt straffeområde. 

• Ved spill fra <spesifiser hvilket utslagssted på hvilket hull> spilles det røde straffeområdet 
<spesifiser hvor> som et gult straffeområde. 

• Det røde straffeområdet på <spesifiser hvilket hull> strekker seg til og sammenfaller med grensen 
for utenfor banen. 

• Det røde straffeområdet på <spesifiser hvilket hull> merket bare på den ene siden strekker seg 
uendelig.  

• Der en kunstig vegg omgir grensen til et vann eller annen vannkilde er straffeområdet definert av 
veggens utside. 

B-2 Fritak på motsatt side av rødt straffeområde 
 
Formål: Regel 17.1 gir en spiller muligheten til å ta sideveis fritak eller bakover-på-linjen fritak basert på der 
hans eller hennes ball sist krysset grensen til et rødt straffeområde. Men i noen tilfeller (for eksempel på 
grunn av plasseringen av det røde straffeområdet rett ved siden av en banegrense) kan disse mulighetene 
medføre at spilleren ikke har noen rimelige muligheter annet enn å ta slag-og-lengde fritak. 
Komiteen kan innføre en lokal regel som tillater sideveis fritak på den motsatte siden av det røde 
straffeområdet som en ekstra fritaksmulighet etter regel 17.1d. Se mer og figur i B-2. 

 
  

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8a#a-4
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8b#b-1
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8b#b-2
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8b#b-2
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Forslag lokal regel B-2.1 (lang versjon) 
Når en spillers ball er i et straffeområde, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at den 
er i et straffeområde selv om den ikke er funnet, kan spilleren ta fritak ved å bruke en av 
mulighetene i regel 17.1d. 

  
Eller, når ballen sist krysset grensen til det røde straffeområdet på <spesifiser hvilket hull og sted>, 
har spilleren en ekstra fritaksmulighet og kan med ett straffeslag droppe den opprinnelige ballen 
eller en annen ball på motsatt side av straffeområdet: 
 

• Referansepunkt: Det anslåtte punktet på motsatt side av straffeområdet som er like langt fra hullet 
som det anslåtte punktet der den opprinnelige ballen sist krysset grensen til det røde 
straffeområdet. 

• Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: To køllelengder, men med følgende 
begrensninger: 

• Begrensninger for plassering av fritaksområde: 
− Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og 
− Kan være i hvilket som helst område på banen unntatt det samme straffeområdet, men 
− Hvis flere enn ett område på banen er innenfor to køllelengder fra referansepunktet, må 

ballen komme til ro i fritaksområdet i det samme område på banen som ballen først 
berører når droppet i fritaksområdet. 

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 
 
Forslag lokal regel B-2.1 (kort versjon) 
Når en ball sist krysset grensen til det røde straffeområdet på <spesifiser hvilket hull og sted>, har 
spilleren en ekstra fritaksmulighet og kan med ett straffeslag droppe en ball på motsatt grense av 
straffeområdet. Se forslag lokal regel B-2.1 for detaljer om hvor ballen droppes. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 
 
Forslag lokal regel B-2.2 (kort versjon) 
Forslag lokal regel B-2.1 gjelder, men med følgende endring i første ledd: 
 
Denne lokale regelen gjelder når en spillers ball er funnet i, eller det er kjent eller så godt som 
sikkert at den har kommet til ro i ethvert rødt straffeområde som sammenfaller med en 
banegrense, og punktet der ballen sist krysset grensen til straffeområdet er på banegrense siden til 
det straffeområdet. 

B-3 Provisorisk ball for ball i et straffeområde 
 
Formål: Etter regel 18.3 har en spiller ikke lov til å spille en provisorisk ball hvis det er kjent eller så godt som 
sikkert at hans eller hennes ball er i et straffeområde. 
Men i spesielle tilfeller kan størrelsen, utformingen eller plasseringen av et straffeområde være slik at: 

• Spilleren ikke kan se om ballen er i straffeområdet 
• Det ville være urimelig forsinkelse av spillet hvis spilleren måtte først gå frem å se etter ballen for så 

å gå tilbake for å spille en annen ball med straff for slag og lengde, og 
• Hvis den opprinnelige ballen ikke er funnet, ville det være kjent eller så godt som sikkert at ballen er 

i straffeområdet. 
 
I slike situasjoner, for å spare tid, kan Komiteen velge å modifisere regel 18.3: 

• Regel 18.3a er modifisert for å tillate spilleren å spille en provisorisk ball etter regel 17.1d(1), regel 
17.1d(2) eller, for et rødt straffeområde, regel 17.1d(3). 

• Reglene 18.3b og 18.3c er modifisert for å angi at en slik provisorisk ball må eller kan bli spilt eller 
oppgitt, som angitt i forslaget til lokal regel. 

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8b#b-3
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-18#18-3


 Side 10 av 34 

 
 
 

 
Forslag lokal regel B-3 (lang versjon) 
Hvis en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet <spesifiser sted> kan spilleren 
spille en provisorisk ball etter regel 18.3, som er modifisert på følgende måte:  
Ved spill av den provisoriske ballen kan spilleren bruke slag-og-lengde fritaksmuligheten (se regel 
17.1d(1)), bakover-på-linjen fritaksmuligheten (se regel 17.1d(2)) eller, hvis det er et rødt 
straffeområde, sideveis fritaksmulighet (se regel 17.1d(3)). Hvis en droppesone (se forslag lokal 
regel E-1) er tilgjengelig for dette straffeområdet kan spilleren også bruke den fritaksmuligheten. 
Så snart spilleren har spilt en provisorisk ball etter denne regelen, kan han eller hun ikke bruke 
andre muligheter etter regel 17.1 relatert til den opprinnelige ballen. 
 
I å avgjøre når den provisoriske ballen blir spillerens ball i spill eller hvis den må eller kan bli oppgitt 
gjelder regel 18.3c(2) og 18.3c(3) unntatt at:  
 

• Når opprinnelig ball er funnet i straffeområde innen tre minutter letetid: Spilleren kan velge enten 
å: 

− Fortsette å spille den opprinnelige ballen som den ligger i straffeområdet, i hvilket tilfelle 
den provisoriske ballen ikke må bli spilt. Alle slag med den provisoriske ballen før den ble 
oppgitt (inkludert slag slått og alle straffeslag kun ved spill av den ballen) teller ikke, eller 

− Fortsette å spille den provisoriske ballen, i hvilket tilfelle den opprinnelige ballen ikke må 
blir spilt. 

• Når opprinnelig ball ikke er funnet innen tre minutter letetid eller det er kjent eller så godt som 
sikkert at den er i straffeområde: Den provisoriske ballen blir spillerens ball i spill. 
Straff for brudd på lokale regel: Generell straff 

 
Forslag lokal regel B-3 (kort versjon) 
Hvis en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet <spesifiser sted> kan spilleren 
spille en provisorisk ball ved å bruke enhver av de følgende fritaksmulighetene: slag-og-lengde, 
bakover-på-linjen eller, hvis den er i et rødt straffeområde, sideveis fritaksmuligheten (se regel 
17.1d) eller bruke droppesonen for dette straffeområdet (stryk hvis ikke droppesone er 
tilgjengelig). Se forslag lokal regel B-3 for detaljer om den lokale regelen. 

 Straff for brudd på lokale regel: Generell straff 

D-2 Status til puttinggreen når provisorisk green brukes 
 
Formål: Noen ganger kan ikke en puttinggreen på et hull brukes, for eksempel på grunn av dårlig vær, eller 
av andre grunner som reparasjon eller vedlikehold. Når dette er tilfellet kan Komiteen ønske å etablere en 
provisorisk green og innføre en lokal regel som definerer denne som puttinggreenen ved spill på det hullet. 
Puttinggreenen som er erstattet med en provisorisk green bør være definert som en feil green, slik at spillere 
ikke får lov til å spille fra den. 
  

Forslag lokal regel D-2 
Provisorisk(e) green(er) er i spill på hull <sett inn hullnummer> som definert av <sett inn 
beskrivelse, for eksempel områder på fairway omgitt av hvite linjer>. Enhver puttinggreen som er 
erstattet av en provisorisk green er en feil green og fritak uten straff ved påvirkning må bli tatt etter 
regel 13.1f. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

  

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8d#d-2
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E-1 Droppesoner 
 
Formål: En droppesone er et spesielt fritaksområde som kan innføres av Komiteen. Ved fritak i en 
droppesone må spilleren droppe ballen i droppesonen og ballen må komme til ro i droppesonen. 
Droppesoner bør vurderes når det er praktiske problemer ved å kreve at spillere bruker de vanlige 
fritaksmulighetene etter en regel, slik som: 

• Regel 13.1f - Feil green 
• Regel 16.1 - Unormale baneforhold (inkludert uflyttbare hindringer) 
• Regel 16-2 - Farlig situasjon med dyr 
• Regel 17 - Straffeområder 
• Regel 19 - Uspillbar ball 
• Forslag lokal regel E-5 - Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen 
• F-23 - Midlertidig uflyttbare hindringer 

 
Følgende punkter gjelder ved dropp av en ball i en droppesone: 

• Spilleren behøver ikke stå i droppesonen ved dropp av ballen 
• Når en spiller bruker en droppesone er fritaksområdet definert av den droppesonen og ballen må 

droppes i og komme til ro i droppesonen (se regel 14.3) 
• Hvis droppesonen er definert av en linje på bakken, er linjen i droppesonen. 

Se seksjon 2I for mer informasjon om droppesoner. 
 

Forslag lokal regel E-1.1 (lang versjon) 
Dette forslaget til lokal regel dekker eksempelet med en droppesone brukt som en ekstra 
fritaksmulighet for et straffeområde, men den kan innføres for enhver annen regel som nevnt 
ovenfor. 

 
Hvis en ball er i straffeområdet <spesifiser stedet>, inkludert når det er kjent eller så godt som 
sikkert at en ball som ikke er funnet kom til ro i straffeområdet, har spilleren følgende 
fritaksmuligheter, hvert med ett straffeslag: 

• Ta fritak etter regel 17.1, eller 

• Som en ekstra mulighet, droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppesonen 
<beskriv hvordan området til droppesonen er definert og hvor den er plassert>. 
Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3. 

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 
 

Forslag lokal regel E-1.2 (lang versjon) 
Dette forslaget til lokal regel dekker eksempelet med en droppesone brukt som en ekstra 
fritaksmulighet for et unormalt baneforhold slik som et stort område med grunn under reparasjon, 
men den kan innføres for enhver annen regel som nevnt ovenfor. 
 
Hvis en ball er i GUR <spesifiser stedet>, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at en 
ball som ikke er funnet kom til ro i GUR, kan spilleren: 

• Ta fritak uten straff etter regel 16.1, eller 

• Som en ekstra mulighet, ta fritak uten straff ved å droppe den opprinnelige ballen eller en 
annen ball i droppesonen <beskriv hvordan området til droppesonen er definert og hvor 
den er plassert>. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3. 

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 
 
Forslag lokal regel E-1.3 (lang versjon) 
Dette forslaget til lokal regel dekker eksempelet med en droppesone brukt som den eneste 
fritaksmuligheten tilgjengelig (annet enn slag og lengde) for å ta fritak fra et straffeområde, men 
kan innføres for enhver annen regel som nevnt ovenfor. 

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8e#e-1
https://www.randa.org/en/rog/2019/rules/committee-procedures/section-2#2i
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Hvis en ball er i straffeområdet <spesifiser stedet>, inkludert når det er kjent eller så godt som 
sikkert at en ball som ikke er funnet kom til ro i straffeområdet, kan spilleren: 

• Ta slag-og-lengde fritak etter regel 17.1d(1), ved å legge til ett straffeslag, eller 

• Droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppesonen <beskriv hvordan 
området til droppesonen er definert og hvor den er plassert>, ved å legge til ett straffeslag. 
Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3. 

• Spilleren kan ikke fritak etter reglene 17.1d(2) eller 17.1d(3).  
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 
 
Forslag lokal regel E-1.1 (kort versjon) 
Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet <spesifiser hvor straffeområdet er>, ved å legge 
til ett straffeslag kan en spiller droppe en ball i droppesonen <beskriv hvordan droppesonen er 
definert og hvor den er>. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 
 
Forslag lokal regel E-1.2 (kort versjon) 
Som en ekstra fritaksmulighet for grunn under reparasjon <spesifiser hvor grunn under reparasjon 
er>, kan en spiller droppe en ball i droppesonen <beskriv hvordan droppesonen er definert og hvor 
den er>. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 
 
Forslag lokal regel E-1.3 (kort versjon) 
Droppesonen <beskriv hvordan droppesonen er definert og hvor den er> for straffeområdet 
<spesifiser hvor straffeområdet er> er den eneste fritaksmuligheten tilgjengelig med ett straffeslag 
i tillegg til slag og lengde fritak. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

E-2 Rengjøre ball 
 
Formål: Når forholdene, slik som bløte områder på deler av banen, kan forårsake at jord festes til ballen, 
kan Komiteen velge å tillate spilleren å løfte, rengjøre og plassere ballen tilbake i det generelle området. 
Slikt fritak bør begrenses til de deler av banen som er nødvendig. 
 
Selv om den lokale regelen for ballplassering (forslag lokal regel E-3) er utformet for bruk i områder klippet i 
fairwayhøyde eller lavere i generelt område, kan denne lokale regelen brukes i hele det generelle området 
eller begrenses til spesifikke områder. Komiteen kan velge å bruke både lokal regel om ballplassering i 
fairway og i kombinasjon med rengjøring av ball ellers i generelt område. 
 
Det anbefales ikke å innføre denne lokale regel etter at spill i en slagspillrunde har startet. Om dette gjøres 
skulle det tillate spillere som har flere hull igjen å spille fordelen ved å bruke den over lengre tid. Den lokale 
regelen kan innføres mellom to hull etter at en match har startet siden begge spillerne har like stor fordel av 
den.  
For veiledning på når og hvordan denne lokale regelen kan bli brukt for scorer innlevert for handicapformål 
(for eksempel om den må begrenses til kun fairway), se handicapbestemmelsene. 
 

Forslag lokal regel E-2 (lang versjon) 
Når en spillers ball ligger i <spesifiser området, slik som i det generelle området, på hull 6, i generelt 
område klippet i fairwayhøyde eller lavere, etc.> kan ballen løftes, rengjøres og plasseres tilbake 
uten straff. Spilleren må markere ballen før den løftes (se regel 14.1) og ballen må plasseres tilbake 
på sitt opprinnelige punkt (se regel 14.2). 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8e#e-2
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Forslag lokal regel E-2 (kort versjon) 
Når en spillers ball ligger i <spesifiser området, slik som i det generelle området, på hull 6, i generelt 
område klippet i fairwayhøyde eller lavere, etc.> kan ballen markeres, løftes, rengjøres og plasseres 
tilbake uten straff. 

 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

E-3 Ballplassering (lang versjon) 
 

Formål: Når unormale forhold kan påvirke spill på like vilkår, kan de berørte deler av banen defineres som 
grunn under reparasjon. Men uønskede forhold slik som snøvær, vårløsning, langvarig regn eller ekstrem 
varme kan noen ganger skade banen eller forhindre bruk av tunge gressklippere.  
 
Når slike forhold finnes på mange steder på banen kan Komiteen velge å innføre en midlertidig lokal regel 
om «ballplassering» (også kalt «vinterregler») for å legge til rette for spill på like vilkår eller for å beskytte 
fairway. En slik lokal regel bør tas bort så snart forholdene tillater det. 
 
Bruk av denne lokale regelen utenfor fairway i generelt område anbefales ikke da den kan medføre at en 
spiller får fritak uten straff fra områder hvor en ball ellers kan være uspillbar (slik som i områder med busker 
eller trær). 
 
Det er ikke tillatt å innføre denne lokale regel etter at spill i en slagspillrunde har startet. Om dette gjøres 
skulle det tillate spillere som har flere hull igjen å spille fordelen ved å bruke den over lengre tid. Den lokale 
regelen kan innføres mellom to hull etter at en match har startet siden begge spillerne har like stor fordel av 
den.  
For veiledning på når og hvordan denne lokale regelen kan bli brukt for scorer innlevert for handicapformål 
(inkludert størrelsen på fritaksområdet og om den bare kan bli brukt i fairway), se handicapbestemmelsene.  

 
Forslag lokal regel E-3 (lang versjon) 
Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere <eller 
identifiser et spesifikt område slik som fairway på hull 6>, kan spilleren ta fritak uten straff én gang 
ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet: 

• Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen. 

• Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: <Spesifiser størrelse på fritaksområde, 
slik som én køllelengde, ett scorekort eller 15 cm> fra referansepunktet, men med følgende 
begrensninger: 

• Begrensninger for plassering av fritaksområde: 
o Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og 
o Må være i det generelle området. 

 
Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten 
for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 
 
Forslag lokal regel E-3 (kort versjon) 
Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere <eller 
identifiser et spesifikt område slik som fairway på hull 6>, kan spilleren plassere ballen innenfor 
<spesifiser størrelse på fritaksområde, slik som én køllelengde, ett scorekort eller 15 cm>. Se forslag 
lokal regel E-3 for detaljer om hvordan dette må gjøres. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8e#e-3
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E-4 Fritak fra luftehull 
 
Formål: Luftehull inngår ikke i betydningen av hull laget av banemannskap. Dette betyr at spillere ikke kan 
reparere dem på puttinggreenen (se regel 13.1c) eller ta fritak fra dem uten straff i generelt område, men 
slike hull kan påvirke den riktige måten å spille spillet. Hvis Komiteen erklærer luftehull som grunn under 
reparasjon kan en spiller finne det upraktisk eller umulig å få fullt fritak. 
Derfor kan Komiteen, når nylagde luftehull i vesentlig grad kan påvirke ballens leie eller område for planlagt 
sving, velge å gi fritak som den ville gitt for grunn under reparasjon, men utelukke påvirkning for spillerens 
slagstilling. Denne lokale regelen bør tas bort så snart luftehullene ikke lenger har vesentlig påvirkning. 
 
 Forslag lokal regel E-4 (lang versjon) 
 Hvis en spillers ball ligger i eller berører et luftehull: 

a) Ball i generelt område. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b. Hvis ballen kommer til ro i et 
annet luftehull kan spilleren ta fritak på nytt etter denne lokale regelen. 

b) Ball på puttinggreen. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1d. 
 
Men det er ikke påvirkning hvis luftehullet kun påvirker spillerens slagstilling, eller på 
puttinggreenen, på spillerens spillelinje. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

 
 Forslag lokal regel E-4 (kort versjon) 

Hvis en spillers ball ligger i eller berører et luftehull <spesifiser område, slik som generelt område 
eller på puttinggreenen>, kan fritak tas etter regel 16.1. Se forslag lokal regel E-4 for flere detaljer. 

E-5 Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen 
 

Formål: Når en provisorisk ball ikke er spilt, kan det oppstå store problemer med spilletempoet når en spiller 
må ta fritak med slag og lengde for en ball som er utenfor banen eller ikke kan bli funnet. Formålet med 
denne lokale regelen er å tillatte Komiteen å gi en ekstra fritaksmulighet som tillater en spiller å spille videre 
uten å gå tilbake til stedet for det forrige slaget. 
 
Denne lokale regelen er passende for daglig spill når golfere spiller selskapsrunder eller sine egne 
vennekonkurranser. Denne lokale regelen er ikke passende for konkurranser begrenset til elitespillere (slik 
som konkurranser for profesjonelle eller eliteamatører). Denne lokale regelen påvirker ikke en rundes status 
som handicaptellende. 

 
Når Komiteen har innført en slik lokal regel for daglig spill, og fjerner den før en konkurranse, må den 
forsikre seg om at alle spillere er klar over dette før spillet i konkurransen begynner. 

 
Komiteen kan innføre en slik lokal regel for spill på alle hull på banen eller bare for ett, to eller flere 
spesifikke hull hvor det kan være spesielt hensiktsmessig (som for eksempel hvor spillere ikke kan se 
landingsområdet og derfor ikke kan vite om det bør spilles en provisorisk ball eller ikke).  

 
Denne muligheten tillater spilleren å droppe i et stort område mellom punktet der ballen er anslått å ha 
kommet til ro eller er utenfor banen og grensen for fairway på hullet som spilles, som ikke er nærmere 
hullet. 

 
Spilleren får to straffeslag ved bruk av denne fritaksmuligheten. Dette betyr at fritaket er sammenlignbart 
med hva som kunne vært oppnådd hvis spilleren hadde tatt slag-og-lengde fritak. 

 
Denne lokale regelen kan ikke brukes for en uspillbar ball eller for en ball som er kjent eller så godt som 
sikkert å være i et straffeområde.  

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8e#e-4
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8e#e-5
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Hvis en provisorisk ball er spilt og hverken den opprinnelige ballen eller den provisoriske ballen kan bli 
funnet, da kan den lokale regelen bli brukt for den provisoriske ballen som ikke kan finnes. 

 
Se også Fremgangsmåter for Komiteen E-5 for figurer og video. 

 
Forslag lokal regel E-5 (lang versjon) 
Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen, 
kan spilleren fortsette på følgende måte i stedet for å fortsette etter slag og lengde. 
 
Med to straffeslag kan spilleren ta fritak ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i 
dette fritaksområdet (se regel 14.3): 
 
To anslåtte referansepunkter: 
 
a) Referansepunkt for ball: Punktet der den opprinnelige ballen er anslått å ha: 

o Kommet til ro på banen, eller 
o Sist krysset banegrensen for å gå utenfor banen. 

 
b) Referansepunkt for fairway: Punktet på fairway på hullet som spilles som er nærmest ballens 

referansepunkt, men ikke nærmere hullet enn ballens referansepunkt. 
 
Ved bruk av denne lokale regelen betyr «fairway» alle områder med gress i det generelle området 
som er klippet i fairwayhøyde eller lavere. 
 
Hvis en ball er anslått å være mistet på banen eller sist krysset banegrensen før fairway begynner, 
kan fairwayens referansepunkt være en klippet vei i gresset eller et utslagssted på hullet som 
spilles, klippet i fairwayhøyde eller lavere. 
 
Størrelse på fritaksområde basert på referansepunkter: Hvor som helst mellom: 

• En linje fra hullet gjennom ballens referansepunkt (og innenfor to køllelengder utenfor 
denne linjen), og 

• En linje fra hullet gjennom fairwayens referansepunkt (og innenfor to køllelengder på 
fairwaysiden av denne linjen). 

 
Men med følgende begrensninger: 
 
Begrensninger for plassering av fritaksområde: 

• Må være i det generelle området, og  

• Må ikke være nærmere hullet enn ballens referansepunkt. 
 

Så snart spilleren setter en ball i spill etter denne lokale regelen: 

• Den opprinnelige ballen som var mistet eller var utenfor banen er ikke lenger i spill og må 
ikke bli spilt. 

• Dette er riktig selv om ballen blir funnet på banen innen letetiden på tre minutter (se regel 
6.3b). 

 
Men, spilleren kan ikke bruke denne muligheten for å ta fritak for den opprinnelige ballen når: 

• Denne ballen er kjent eller så godt som sikkert å ha kommet til ro i et straffeområde, eller 

• Spilleren har spilt en provisorisk ball med straff for slag og lengde (se regel 18.3). 
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En spiller kan bruke denne muligheten for å ta fritak for en provisorisk ball som ikke er funnet eller 
er kjent eller så godt som sikkert utenfor banen. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

 
 Forslag lokal regel E-5 (kort versjon) 
Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen 
<eller spesifiser hvilke hull denne gjelder>, kan spilleren fortsette etter den lokale regelen for slag 
og lengde med to straffeslag, heller enn å fortsette etter slag og lengde. Denne lokale regelen er 
ikke tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball. Se forslag lokal regel E-5 for komplette detaljer 
om den lokale regelen.  
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

E-6 Spillelinje fritak ved beskyttelsesgjerde 
 
Formål: Et gjerde (eller tilsvarende sikkerhetsnett) brukes noen ganger for å beskytte spillere på et hull fra 
slag spilt på et annet hull. 
 
Hvis et slikt gjerde er nær spillområdet til et annet hull kan Komiteen velge å bruke droppesoner for å gi en 
spiller en ekstra fritaksmulighet uten straff når han eller hun spiller det andre hullet og gjerdet er i 
spillelinjen. 
Spilleren bør bare ha krav på fritak når ballen er nærmere hullet enn droppesonen, slik at en spiller hvis ball 
er et godt stykke unna gjerdet ikke tillates å gå frem til droppesonen. 
Når Komiteen vurderer hvor droppesonen skal plasseres, skal den forsikre seg om at dette fritaket bare kan 
fås i situasjoner der den anser at slikt fritak uten straff er berettiget.  
 
 Forslag lokal regel E-6 (lang versjon) 

Under spill av <spesifiser hvilket hull>, hvis beskyttelsesgjerdet på <spesifiser hvilket hull> er i en 
spillers spillelinje: 
• Spilleren kan ta fritak uten straff ved å droppe en ball i og spille den fra droppesonen (beskriv 

plasseringen). 
• Men dette fritaket er bare tillatt hvis ballen er i spill nærmere hullet enn der droppesonen er 

plassert. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

 
 Forslag lokal regel E-6 (kort versjon) 

 Under spill av <spesifiser hvilket hull>, hvis beskyttelsesgjerdet på <spesifiser hvilket hull> er i en 
spillers spillelinje kan spilleren ta fritak uten straff ved å droppe en ball i og spille den fra 
droppesonen (beskriv plasseringen). 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

E-7 Fritak fra elektrisk grensegjerde 
 
Formål: Når et elektrisk gjerde brukes som et grensegjerde er en lokal regel som gir fritak uten straff for en 
ball som ligger innenfor en gitt avstand (for eksempel to køllelengder) fra grensegjerdet tillatt. I disse 
tilfellene, for å forsikre seg om spillerens sikkerhet, kan spilleren måle de to køllelengdene fra gjerdet og har 
ytterligere én køllelengde å droppe ballen innenfor, ikke nærmere hullet enn der den opprinnelige ballen lå. 
 
Det er ellers ikke tillatt å innføre en lokal regel som gir fritak uten straff fra et grensegjerde selv om 
Komiteens grunner for dette er å beskytte gjerdet mot noen skade. 
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Forslag lokal regel E-7 
Hvis en spillers ball ligger på banen og innenfor <spesifiser avstand, slik som to køllelengder> fra det 
elektriske grensegjerdet på hull <spesifiser sted(er)>, kan han eller hun uten straff ta fritak etter 
regel 16.1, ved å bruke punktet som er <spesifiser avstand, slik som to køllelengder> fra gjerdet og 
lik avstand fra hullet som referansepunkt. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

E-8 Definere spilleforbudområder 
 
Formål: Det kan være noen deler av banen hvor Komiteen ønsker å forby spill, i hvilket tilfelle hvert område 
må behandles som enten innenfor et unormalt baneforhold eller innenfor et straffeområde. 
 
Komiteen kan bruke spilleforbudområder av enhver grunn, slik som: 

• For å beskytte dyreliv, bosteder for dyr og miljøvernområder. 
• For å forhindre skader på unge trær, blomsterbed, vekstområder for torv, nylagt torv eller andre 

områder med planter. 
• For å beskytte spillere mot fare. 
• For å bevare steder med historisk eller kulturelle interesser. 

Se del 2G og 5B(5) for mer informasjon om spilleforbudområder og hvordan disse merkes på en tydelig 
måte. 
 

Forslag lokal regel E-8.1 (Spilleforbudområde i unormalt baneforhold) 
Området definert av <beskriv hvordan området er merket, f.eks. med blå staker med hvit topp, og 
hvor det er plassert, f.eks. til høyre for fairway på hull 8> er et spilleforbudområde som skal 
behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten 
straff tas etter regel 16.1f. 

 
Forslag lokal regel E-8.2 (Spilleforbudområde i straffeområde) 
Området i det <røde/gule> straffeområdet definert av <beskriv hvordan området er merket, f.eks. 
med røde/gule staker med hvit topp, og hvor det er plassert, f.eks. til høyre for fairway på hull 8> er 
et spilleforbudområde. Når en ball er i spilleforbudområdet i straffeområdet må ballen ikke spilles 
som den ligger og ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak tas etter regel 17.1e.  

E-10 Beskyttelse av nyplantede trær 
 
Formål: For å forhindre skade på unge trær når en spiller slår et slag, kan Komiteen velge å erklære disse 
som et spilleforbudområde slik at: 

• Hvis en spiller har noen form for påvirkning som definert i regel 16.1 fra et slikt tre erklært som 
et spilleforbudområde, må han eller hun ta fritak etter regel 16.1f. 

• Hvis spillerens ball ligger i et straffeområde, må han eller hun enten ta fritak uten straff i 
straffeområdet etter den lokale regelen, eller fortsette med straff etter regel 17.1. 

Slike trær bør identifiseres med staker, bånd eller på annen tydelig måte. 
 
Når treet har vokst og ikke lenger har behov for denne beskyttelsen, bør Komiteen ta bort den lokale regelen 
og/eller fjerne stakene eller båndene fra treet. 
 
Forslag lokal regel E-10 

Nyplantede trær merket med <beskriv merkingen> er spilleforbudområder: 

• Hvis en spillers ball ligger hvor som helst på banen unntatt i et straffeområde og den ligger 
på eller berører et slikt tre eller et slikt tre påvirker spillerens slagstilling eller område for 
planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 16.1f. 
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• Hvis ballen ligger i et straffeområde og et slikt tre påvirker spillerens slagstilling eller 
område for planlagt sving, må spilleren enten ta fritak med straff etter regel 17.1e eller 
fritak uten straff etter regel 17.1e(2). 

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

E-11  Ball forandret retning av luftledning 
 
Formål: Hvis en permanent luftlinje kan påvirke det normale spillet av et hull, kan Komiteen kreve at hvis en 
ball treffer luftlinjen (og mast, støttewire eller stolper) teller ikke slaget og spilleren må slå slaget på nytt. 
Denne lokale regelen bør generelt ikke brukes for luftledninger som ikke påvirker spill av et hull eller som er 
utenfor banen.  
En lokal regel som gir en spiller valget om å slå slaget på nytt eller ikke for en ball som treffer en luftledning, 
bør ikke innføres. 
 
Hvis komitéen mener at stolpe(r) ikke påvirker spill av et hull kan den stryke «eller tilhørende stolpe(r) 
inkludert festeanordninger», eller angi dette på annen måte i lokale regler.  
 
 Forslag lokal regel E-11 (lang versjon) 

Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning (eller tilhørende 
stolpe(r) inkludert festeanordninger) under spill av hull <spesifiser hvilket hull>, teller ikke slaget. 
Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for 
fremgangsmåte).  
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

 
 Forslag lokal regel E-11 (kort versjon) 

Forslag lokal regel E-11 gjelder for en ball som treffer en luftledning (eller tilhørende stolpe(r) 
inkludert festeanordninger). Slaget må annulleres og spilles på nytt. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

E-12  Ball spilt fra utenfor fritaksområde ved bakover-på-linjen fritak 
 
Formål: Komiteen kan velge å innføre en lokal regel for ikke å gi straff i spesielle tilfeller når en ball er spilt 
fra utenfor fritaksområdet etter å ha tatt bakover-på-linjen fritak. 
Etter denne lokale regelen blir en spiller ikke straffet for å ha spilt fra et feil sted så lenge ballen er droppet i 
fritaksområdet og kommet til ro innenfor én køllelengde fra der den først traff grunnen. 
For eksempel, en ball ruller litt forover forbi referansepunktet etter å ha blitt droppet på riktig måte og i 
fritaksområdet, men er fortsatt innenfor én køllelengde fra der den først traff grunnen når droppet. I slike 
tilfeller kan spilleren enten fortsette etter regel 14.3c(2) eller spille ballen fra der den kom til ro. 
 
Denne lokale regelen gjelder bare i forbindelse med bakover-på-linjen fritak. 
 

Forslag lokal regel E-12 
«Ved bakover-på-linjen fritak er det ingen tilleggsstraff hvis en spiller spiller en ball som var droppet 
i fritaksområdet etter den gjeldende regelen (regel 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b eller 19.3b), men 
kommer til ro utenfor fritaksområdet, så lenge den spilte ballen er innenfor én køllelengde fra der 
den først traff grunnen når droppet. 
 
Dette straffeunntaket gjelder selv om ballen er spilt fra nærmere hullet enn referansepunktet (men 
ikke hvis spilt fra nærmere hullet enn punktet til den opprinnelige ballen eller det anslåtte punktet 
der ballen sist krysset grensen til straffeområdet). 
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Denne lokale regelen forandrer ikke fremgangsmåten for bakover-på-linjen fritak etter en 
gjeldende regel. Dette betyr at referansepunktet og fritaksområdet ikke er forandret av denne 
lokale regelen og at regel 14.3c(2) kan brukes av en spiller som dropper en ball på riktig måte og 
den kommer til ro utenfor fritaksområdet, uansett om dette skjer ved den første eller andre 
droppen». 

F-1 Unormale baneforhold og integrerte gjenstander 
 
Formål: Det er mange måter Komiteen kan definere unormale baneforhold og integrerte gjenstander på 
banen, og det er derfor ikke hensiktsmessig eller mulig å gi en komplett liste over forslag til lokale regler 
som kan brukes til dette formålet. 
Poenget er å være tydelig og spesifikk ved definering av unormale baneforhold og integrerte gjenstander i 
de lokale reglene. 
 
Komiteen har muligheten til å innføre lokale regler for følgende formål uten at de trenger å passe med 
forslagene til lokale regler i seksjon 2 i «Official Guide to the Rules of Golf»: 

• Klargjøre statusen til gjenstander som kan være hindringer. 
• Erklære enhver kunstig gjenstand som en integrert gjenstand (og ikke en hindring). 
• Erklære veiers kunstige overflater og kanter som integrerte gjenstander. 
• Erklære veier og stier som ikke har kunstige overflater og kanter som hindringer hvis de kan påvirke 

spillet på en urettferdig måte. 
• Erklære midlertidige hindringer på banen eller inntil banen som flyttbare, uflyttbare eller midlertidig 

uflyttbare hindringer. 
 
Dette avsnittet inkluderer ingen spesifikke forslag til lokale regler på grunn av alle varianter som finnes, 
men nedenfor følger noen eksempler: 
 
 
 
Unormale baneforhold (inkludert uflyttbare hindringer) (regel 16) 
Beskriv unormale baneforhold og integrerte gjenstander på banen som bør angis, som ikke ellers er dekket 
av forslag lokal regel F-2 til F-23 nedenfor. De følgende er kun eksempler, slett, endre eller legg til som 
nødvendig. 

 
Grunn under reparasjon (GUR) 

• Alle områder merket med <blå merker/staker og/eller med hvit linje>. 

• Steiner i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere (eller innenfor en oppgitt avstand fra 
fairway, slik som to køllelengder). 

• Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer. 

• Steinfylte dreneringsgrøfter. 
 
Integrerte gjenstander 

• Kunstige vegger og påler i straffeområder. 

• Ledninger og andre gjenstander festet til trær. 

• Alle porter gjennom grensevegger og gjerder (eller spesifiser hullene dette gjelder). 
 
Uflyttbare hindringer 

• 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker. 
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F-2 Begrenset fritak for plugget ball 
 
Formål: Regel 16.3 tillater normalt fritak når en ball er plugget hvor som helst i generelt område (unntatt 
fra i sand i områder som ikke er klippet i fairwayhøyde eller lavere). 
Men Komiteen kan velge å: 

• Bare tillate fritak når en ball er plugget i en del av det generelle området klippet i 
fairwayhøyde eller lavere. 

• Ikke tillate fritak uten straff for en ball plugget i bunkerveggen eller bunkerleppen (slik som 
stablet torv eller jordvegg). 

 
Forslag lokal regel F-2.2 

 Regel 16.3 er modifisert som følger: 
Fritak uten straff er ikke tillatt når en ball er plugget i <stablet torv eller jordvegg> (stryk det som 
ikke passer) ovenfor bunkere. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

F-3 Grunn under reparasjon ansett som del av nærliggende hindring 
 
Formål: Det kan være grunn under reparasjon nær en uflyttbar hindring. For eksempel når et blomsterbed 
som Komiteen har erklært å være grunn under reparasjon er omgitt av en asfaltert vei eller når trafikk med 
golfbiler medfører skade nær en vei. Dette kan føre til kompliserte fritakssituasjoner. Etter å ha tatt fritak 
fra ett forhold, kan en spiller oppleve at det nå er påvirkning fra det andre forholdet. Og etter å ha tatt 
fritak fra det andre forholdet, kan spilleren oppleve at det første forholdet igjen påvirker. 
 
For å tillate at spilleren kan ta fritak i én omgang, kan Komiteen velge å behandle begge forholdene som ett 
enkelt unormalt baneforhold. Når dette gjøres bør områdene med GUR enten kobles sammen til den 
uflyttbare hindringen med hvite linjer, eller bør defineres på en annen tydelig måte. 
 
Denne lokale regelen gir eksempler på hvordan slike situasjoner kan håndteres: 
  

 
Forslag lokal regel F-3.1 

 Når hvite linjer er brukt for å merke grunn under reparasjon: 
  

Områder med grunn under reparasjon merket med hvit linje og <den asfalterte veien eller annen 
identifisert hindring> de sammenfaller med behandles som ett enkelt unormalt baneforhold når 
fritak tas etter regel 16.1. 
 
Forslag lokal regel F-3.2 

 Når hvite linjer er brukt for å merke grunn under reparasjon: 
 
Der områder med skadet grunn er rett ved siden av <vei med kunstig overflate, sti eller annen 
identifisert hindring> behandles som ett enkelt unormalt baneforhold når fritak tas etter regel 16.1. 
 
Forslag lokal regel F-3.3 
For områder med dekorative planter, slik som blomsterbedd omgitt av en uflyttbar hindring, slik 
som en asfaltert vei: 
 
<Beskriv området, slik som blomsterbeddet> som er omgitt av en asfaltert vei eller sti (inkludert alt 
som gror innenfor det området) og veien eller stien, behandles som ett enkelt unormalt 
baneforhold når fritak tas etter regel 16.1. 
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F-5 Uflyttbare hindringer nær puttinggreener 
 
Formål: Når en ball ligger hvor som helst unntatt på puttinggreenen, er en uflyttbar hindring i spillerens 
spillelinje ikke i seg selv påvirkning etter regel 16.1. Fritak uten straff er normalt ikke tillatt. 
 
Men hvis foregreenen eller fringen til puttinggreener er klippet så kort at å putte fra utenfor greenen er et 
slag som vanligvis velges, kan uflyttbare hindringer som er nær puttinggreenen påvirke slike slag. 
 
I det tilfellet kan Komiteen velge å gi en ekstra fritaksmulighet etter regel 16.1 når en spillers ball ligger i 
generelt område eller på puttinggreenen og en uflyttbar hindring nær puttinggreenen er i spillerens 
spillelinje. 
 
Komiteen kan begrense slike fritak i visse situasoner, slik som bare for utvalgte hull eller hindringer, eller 
bare når ballen og hindringen er i en del av generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere. 
 

Forslag lokal regel F-5 
Fritak ved påvirkning fra en uflyttbar hindring kan bli tatt etter regel 16.1. 
Spilleren har også disse ekstra mulighetene til å ta fritak når slike uflyttbare hindringer er nær 
puttinggreenen og i spillelinjen: 
Ball i generelt område. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b hvis en uflyttbar hindring er: 

• I spillelinjen, og er: 
- Innenfor to køllelengder fra puttinggreenen, og 
- Innenfor to køllelengder fra ballen. 

Unntak - ikke fritak hvis spillelinje er klart urimelig. Det er ikke fritak etter denne lokale regelen hvis 
spilleren velger en spillelinje som er klart urimelig. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

 

F-7 Skåret torv 
 
Formål: En del av banen som er reparert med skåret torv er ofte merket som grunn under reparasjon til det 
er spillbart. Men når området med torv ikke lenger behøver å være merket som grunn under reparasjon kan 
Komiteen fortsatt velge å tillate fritak når: 

• En ball ligger i en av skjøtene av skåret torv (også kalt sømmer). 
• En søm påvirker spillerens område for planlagt sving. 

Når slike sømmer bare påvirker spillerens slagstilling er det ikke behov for å tillate fritak. 
 
Forslag lokal regel F-7 (lang versjon) 
Hvis en spillers ball ligger i eller berører skjøter av skåret torv, eller skjøter påvirker spillerens 
område for planlagt sving: 
a. Ball i generelt område: Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b. 
b. Ball på puttinggreen: Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1d. 
Men det er ikke påvirkning hvis skjøten bare påvirker spillerens slagstilling.  

 
Alle skjøter innenfor området med skåret torv anses som den samme skjøten ved fritak. Dette betyr 
at hvis en spiller har påvirkning fra noen skjøt etter dropp av ballen, må spilleren fortsette som 
påkrevd av regel 14.3c(2), selv om ballen fortsatt er innenfor én køllelengde fra referansepunktet. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

 
Forslag lokal regel F-7 (kort versjon) 

 Skjøter av skåret torv: Forslag lokal regel F-7 gjelder. 
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Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

F-8 Jordsprekker i bakken 
 

Formål: I varmt og tørt vær kan fairway skades på grunn av sprekker i bakken. Leiet til en ball kan påvirkes 
alvorlig hvis den kommer til ro i en slik jordsprekk, men en spillers slagstilling behøver kanskje ikke være 
hindret av forholdet, i hvilket tilfelle anbefales en lokal regel som bare gir fritak for ballens leie og område 
for planlagt sving. 
 

Forslag lokal regel F-8 
Sprekker i grunnen i deler av generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere er grunn under 
reparasjon. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b. 
Men det er ikke påvirkning hvis sprekken bare påvirker spillerens slagstilling. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

F-9 Trerøtter i dagen på fairway / Fjell i dagen på fairway 
 
Formål: I det spesielle tilfellet hvor en finner trerøtter eller fjell i dagen på fairway kan det være urettferdig 
å ikke tillate spilleren å ta fritak fra røttene eller fjellene. Komiteen kan velge å anse slike røtter eller fjell i 
fairway som grunn under reparasjon hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1b. 
 
I noen tilfeller hvor trerøtter eller fjell i dagen også finnes i semirough (den kortest klippede roughen) inntil 
fairway, kan Komiteen velge og også anse slike røtter eller fjell innenfor en spesifisert avstand fra 
fairwaygrensen, (for eksempel fire køllelengder eller i semirough) som grunn under reparasjon, hvor fritak 
uten straff er tillatt etter regel 16.1b. 
 
Ved å gjøre slik kan Komiteen velge å begrense fritak til påvirkning for ballens leie og området for planlagt 
sving. 
 
 Forslag lokal regel F-9.1 (lang versjon) 

Hvis en spillers ball er i ro i en del av generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere og det er 
påvirkning fra trerøtter i dagen som er i en del av generelt område klippet i fairwayhøyde eller 
lavere, anses disse trerøttene som grunn under reparasjon. Spilleren kan ta fritak uten straff etter 
regel 16.1b.  
Men det er ikke påvirkning hvis trerøttene bare påvirker spillerens slagstilling. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 
 

 Forslag lokal regel F-9.1 (kort versjon) 
Hvis en spillers ball i fairway har påvirkning fra trerøtter i dagen i fairway er fritak uten straff etter 
regel 16.1b tilgjengelig. 
Men det er ikke påvirkning hvis trerøttene bare påvirker spillerens slagstilling. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 
 
Forslag lokal regel F-9.2 (lang versjon) 
Hvis en spillers ball er i generelt område og det er påvirkning fra trerøtter i dagen som er i en del av 
generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere <eller i roughen innenfor – angi antall 
køllelengder fra grensen fra grunnen klippet i fairwayhøyde eller lavere, eller i semiroughen>, anses 
trerøttene som grunn under reparasjon. Spilleren kan ta fritak uten straff etter regel 16.1b.  
Men det er ikke påvirkning hvis trerøttene bare påvirker spillerens slagstilling. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 
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Forslag lokal regel F-9.2 (kort versjon) 
Hvis en spillers ball i generelt område har påvirkning fra trerøtter i dagen i fairway <eller i roughen 
innenfor – angi antall køllelengder fra fairway> er fritak uten straff etter regel 16.1b tilgjengelig. 
Men det er ikke påvirkning hvis trerøttene bare påvirker spillerens slagstilling. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 
 
Forslag lokal regel F-9.3 (lang versjon) 
Hvis en spillers ball er i ro i en del av generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere og det er 
påvirkning fra fjell i dagen som er i en del av generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere, 
anses disse fjell som grunn under reparasjon. Spilleren kan ta fritak uten straff etter regel 16.1b.  
Men det er ikke påvirkning hvis fjellet bare påvirker spillerens slagstilling. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 
 
Forslag lokal regel F-9.3 (kort versjon) 
Hvis en spillers ball i fairway har påvirkning fra fjell i dagen i fairway er fritak uten straff etter regel 
16.1b tilgjengelig. 
Men det er ikke påvirkning hvis fjellet bare påvirker spillerens slagstilling. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 
 
Forslag lokal regel F-9.4 (lang versjon) 
Hvis en spillers ball er i generelt område og det er påvirkning fra fjell i dagen som er i en del av 
generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere <eller i roughen innenfor – angi antall 
køllelengder fra grensen fra grunnen klippet i fairwayhøyde eller lavere, eller i semiroughen>, anses 
fjell som grunn under reparasjon. Spilleren kan ta fritak uten straff etter regel 16.1b.  
Men det er ikke påvirkning hvis fjellet bare påvirker spillerens slagstilling. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 
 
Forslag lokal regel F-9.4 (kort versjon) 
Hvis en spillers ball i generelt område har påvirkning fra fjell i dagen i fairway <eller i roughen 
innenfor – angi antall køllelengder fra fairway> er fritak uten straff etter regel 16.1b tilgjengelig. 
Men det er ikke påvirkning hvis fjellet bare påvirker spillerens slagstilling. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

F-10 Skade forårsaket av dyr 
 
Formål: Noen ganger kan dyr forårsake skade på banen som er så omfattende at det ikke er praktisk å 
merke alle skadene som grunn under reparasjon. Dessuten kan noen skader av dyr ikke dekkes av regel 
16.1. Disse forslagene til lokale regler viser hvordan Komiteen kan velge å håndtere disse problemene. 
 
Hvis dyr, inkludert insekter, gjør skade på banen kan Komiteen velge å anse slik skade som grunn under 
reparasjon der fritak er tillatt etter regel 16.1. Dette gjøres ved å definere områdene eller forholdene i 
stedet for å forsøke å merke alle områdene med skade. Komiteen kan velge å begrense fritak bare for skade 
som påvirker ballens leie eller område for planlagt sving. 
 
 Forslag lokal regel F-10 

Områder i det generelle området med skader forårsaket av <sett inn type dyr> anses som grunn 
under reparasjon, og fritak er tillatt etter regel 16.1b. 
Men det er ikke påvirkning hvis skaden bare påvirker spillerens slagstilling. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 
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F-11 Maurtuer 
 
Formål: Maurtuer er løse naturgjenstander og kan fjernes etter regel 15.1. De er ikke hull laget av dyr hvor 
fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1. 
Men det er situasjoner hvor maurtuer er vanskelig eller umulig å fjerne (slik som store, harde eller 
konforme). I det tilfellet kan Komiteen innføre en lokal regel som gir spilleren en mulighet til å anse 
maurtuer som grunn under reparasjon. 
 

Forslag lokal regel F-11 
Maurtuer på banen er etter spillerens valg enten løse naturgjenstander som kan bli fjernet etter 
regel 15.1, eller grunn under reparasjon hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

F-12 Dyremøkk 
 
Formål: Møkk etter en fugl eller annet dyr er en løs naturgjenstand som kan fjernes etter regel 15.1 
Men hvis det er bekymring om dyremøkk vil påvirke rettferdig spill, kan Komiteen gi spillere muligheten til å 
anse møkk som grunn under reparasjon hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1. 
Hvis møkk ansett som grunn under reparasjon ikke nødvendigvis gir fullt fritak når en ball er på 
puttinggreenen, kan Komiteen også tillate spillere å bruke egnet redskap eller lignende vedlikeholdsutstyr 
for å fjerne møkk fra spillelinjen uten straff, selv om dette skulle forbedre spillelinjen eller andre forhold som 
påvirker slaget.  
  
Forslag lokal regel F-12 

Etter spillerens valg, møkk fra <spesifiser møkk som fritak gis fra, f.eks. møkk etter gjess, hunder 
etc.> kan behandles enten som:  

• En løs naturgjenstand som kan fjernes etter regel 15.1, eller 

• Grunn under reparasjon som gir fritak etter regel 16.1. 
Hvis møkk finnes på puttinggreen, kan spilleren også bruke utstyr fremskaffet av Komiteen til å 
fjerne møkk fra spillelinjen. Hvis, ved å gjøre dette, spillelinjen eller forholdene som påvirker slaget 
blir forbedret, er det ingen straff etter regel 8.1a.  
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

F-13 Skade etter dyrehover 
 
Formål: Hovene til dyr, slik som rådyr eller elg kan forårsake skade på banen. Komiteen kan tillate spillere å 
ta fritak fra slik skade som ved grunn under reparasjon, uten å behøve å merke alle slike områder. 
Siden skade forårsaket av dyr kan repareres på puttinggreenen, kan Komiteen erklære slik skade som grunn 
under reparasjon eller tillate spillere å reparere det. 
 
 Forslag lokal regel F-13 

Skader som klart kan identifiseres som forårsaket av dyrehover er grunn under reparasjon, og fritak 
uten straff er tillatt etter regel 16.1. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

F-14 Ansamlinger av løse naturgjenstander 
 
Formål: Under visse tider av året kan hauger med løse naturgjenstander, slik som løv, frø eller kongler gjøre 
det vanskelig for en spiller å finne eller spille sin ball. Komiteen kan velge å anse slike hauger med løse 
naturgjenstander i generelt område eller i en bunker som grunn under reparasjon, hvor fritak uten straff er 
tillatt etter regel 16.1. 
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Denne lokale regelen kan ikke brukes for straffeområder siden fritak for unormale baneforhold ikke er tillatt 
i straffeområder. Den lokale regelen bør begrenses til de hull hvor problemer med løse naturgjenstander 
oppstår og bør trekkes tilbake så snart forholdene tillater det. 

 
Forslag lokal regel F-14 
Under spill av <spesifiser hvilke(t) hull> anses grunnen hvor det er midlertidige ansamlinger med 
<spesifiser hva slags løse naturgjenstander> i generelt område eller i en bunker som grunn under 
reparasjon og fritak uten straff kan tas etter regel 16.1.  
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

F-15 Sopp på puttinggreen 
 
Formål: Hvis sopp som gror på puttinggreenen kan påvirke rettferdig spill, kan Komiteen behandle den som 
grunn under reparasjon, slik at en spiller kan ta fritak uten straff etter regel 16.1d. 
 
 Forslag lokal regel F-15 

Sopp som sitter fast på puttinggreenen er grunn under reparasjon, og fritak uten straff er tillatt 
etter regel 16.1d. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

F-16 Bunker fylt med midlertidig vann 
 

Formål: Hvis en bunker er oversvømt av vann, er det ikke sikkert at fritak uten straff etter regel 16.1c er 
tilstrekkelig for å sikre rettferdig spill. Komiteen kan velge å anse den bunkeren som grunn under reparasjon 
i generelt område, hvor fritak uten straff er tillatt utenfor bunkeren. 
 
Komiteen bør bare bruke denne lokale regelen for hvert enkelt tilfelle og tillates ikke å lage en lokal regel 
som generelt sier at alle oversvømte bunkere er grunn under reparasjon.  
 

Forslag lokal regel F-16 

Den oversvømte bunkeren på <sett inn bunkerens plassering, f.eks. til venstre for green 5> er grunn 
under reparasjon i generelt område. Den er ikke ansett som en bunker under runden. 
Hvis spillerens ball ligger i eller berører denne grunn under reparasjon eller grunn under reparasjon 
påvirker spillerens slagstilling eller område for planlagt sving, kan spilleren ta fritak uten straff etter 
regel 16.1b. 
Alle andre bunkere på banen, enten de inneholder midlertidig vann eller ikke, er fortsatt bunkere 
for alle formål etter reglene. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

F-17 Alle veier og stier er hindringer 
 
Formål: Hvor veier eller stier som ikke har kunstig overflate kan påvirke rettferdig spill, kan Komiteen velge 
å utpeke slike veier som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1. 

 
Forslag lokal regel F-17 
Alle veier og stier på banen (eller spesifiser visse typer eller steder), selv om de ikke har kunstig 
overflate, anses som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff kan tas etter regel 16.1. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 
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F-18 Behandle flyttbare gjenstander som uflyttbare 
 
Formål: Komiteen kan velge å anse visse flyttbare gjenstander på banen som uflyttbare, slik som alle staker 
(unntatt grensestaker), søppelbøtter og anvisningsskilt, for å unngå at spillere flytter på dem. 
 
Konsekvensene av denne lokale regelen bør nøye vurderes av Komiteen på forhånd, siden den kan medføre 
at spillere bryter regel 8.1 ved å flytte en hindring som behandles som uflyttbar. 
 

Forslag lokal regel F-18 
Alle staker <eller spesifiser den flyttbare hindringen som skal anses som uflyttbar> på banen 
behandles som uflyttbare hindringer hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1. Fritak er ikke 
tillatt å bli tatt etter regel 15.2. 
 Straff for brudd på lokal regel: Generell straff 

 

F-19 Kantskjæringer nær puttinggreener 
Formål: Skjærespor er noen ganger klippet på foregreenen eller fringen til puttinggreenen for å hindre at 
gresstyper sprer seg inn på puttinggreenen. Fordi det kan være vanskelig å spille en ball fra slike skjærespor, 
kan Komiteen velge å anse disse som grunn under reparasjon hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 
16.1. 
Fritak bør bare tillates ved påvirkning av ballens leie eller område for planlagt sving. 
 
 Forslag lokale regel F-19 

Skjærespor rundt foregreenen eller fringen til puttinggreener er grunn under reparasjon. Hvis en 
spillers ball ligger i eller berører et skjærespor eller et skjærespor påvirker området for planlagt 
sving: 
a) Ball i generelt område. Spilleren kan ta fritak uten straff etter regel 16.1b. 
b) Ball på puttinggreenen. Spilleren kan ta fritak uten straff etter regel 16.1d. 
Men det er ikke påvirkning hvis skjæresporet bare påvirker spillerens slagstilling. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

F-21 Malte linjer eller prikker 
 
Formål: Hvis Komiteen lager malte linjer eller prikker på puttinggreenen eller i en del av det generelle 
området klippet i fairwayhøyde eller lavere (for eksempel avstandsmarkeringer), kan den behandle disse 
områdene som unormale baneforhold, hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1. 
 
Når slike malte linjer eller prikker bare påvirker spillerens slagstilling er det ikke nødvendig å tillate fritak. 
Alternativt kan Komiteen velge å klargjøre at det ikke er fritak fra slike malte linjer eller prikker. 

 
Forslag lokal regel F-21.1  
Malte linjer eller prikker på puttinggreenen eller i en del av generelt område klippet i fairwayhøyde 
eller lavere anses som grunn under reparasjon, hvor fritak uten straff kan tas etter regel 16.1. 
Men det er ikke påvirkning hvis malte linjer eller prikker bare påvirker spillerens slagstilling. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

 
Forslag lokal regel F-21.2  
Fritak er ikke tillatt fra malte linjer eller prikker på <beskriv område, for eksempel i områder som 
ikke er klippet i fairwayhøyde eller lavere>. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 
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F-23 Midlertidig uflyttbare hindringer (lang versjon) 
 
Formål: Når hindringer er midlertidig plassert på eller inntil banen, bør Komiteen spesifisere om de er 
flyttbare hindringer (se regel 15), uflyttbare hindringer (se regel 16) eller midlertidig uflyttbare hindringer 
(MUH).  
 
MUH (slik som en tribune eller telt) finnes normalt ikke på banen og er ikke en del av utfordringen ved å 
spille banen. Siden de er midlertidige gir denne lokale regelen en fritaksmulighet i tillegg som ikke er tillatt 
fra uflyttbare hindringer, selv om spilleren fortsatt kan behandle MUH som om den var en uflyttbar hindring 
og bruke fritaksmulighetene tilgjengelig i regel 16. 
 
Den ekstra fritaksmuligheten med denne lokale regelen gjør det mulig for en spiller å ta fritak når MUH er 
plassert på en rett linje mellom hans eller hennes ball og hullet (kjent som «siktelinje fritak») ved å flytte seg 
sideveis, med den samme avstand fra hullet, slik at MUH ikke lenger er mellom spillerens ball og hullet 
(kjent som å flytte seg langs den «likeverdige buen»). 
 
Når en spiller tar fritak fra en MUH, enten etter denne lokale regelen eller fritaksmulighetene i regel 16, er 
spilleren garantert fullt fritak fra fysisk påvirkning. Men kun når fritak blir tatt ved å bruke den ekstra 
fritaksmuligheten etter denne lokale regelen vil spilleren være garantert fullt fritak fra MUH som er på hans 
eller hennes siktelinje.  
 

Forslag lokal regel F-23 (lang versjon) 
Definisjon av MUH: En midlertidig uflyttbar hindring (MUH) er en konstruksjon som er midlertidig 
plassert på eller ved siden av banen, vanligvis for en spesiell konkurranse, og er festet eller ikke 
uten videre flyttbar. Eksempler på MUH er midlertidige telt, resultattavler, tribuner, TV-tårn og 
toaletter. 

 
MUH inkluderer støttevaiere festet til dem, unntatt når Komiteen bestemmer at støttevaierne skal 
behandles som uflyttbare hindringer. Den ytterste kanten av MUH brukes for å fastslå om en ball er 
under MUH eller om MUH er i spillerens siktelinje mellom ballen og hullet. 

 
Linjer eller staker kan brukes for å definere grensene til en MUH eller for å sammenkoble flere MUH 
til én større MUH. 

 
MUH er annerledes enn en uflyttbar hindring og denne lokale regelen gir tilleggsfritak ved 
påvirkning fra MUH. Dette betyr at spilleren kan velge å ta fritak ved å bruke enten: 

• Fremgangsmåten ved fritak fra et unormalt baneforhold i regel 16 som om MUH var en 
uflyttbar hindring (dette fritaket er også tilgjengelig når ballen ligger i et straffeområde eller 
når MUH er utenfor banen), eller 

• Fritaksmuligheten i tillegg som er tilgjengelig i denne lokale regelen. 
 

a. Når fritak er tillatt 
Fritak fra MUH er normalt tillatt når det er fysisk påvirkning eller MUH påvirker siktelinje. 
 
Påvirkning etter denne lokale regelen betyr at spilleren har: 

• Fysisk påvirkning, 

• Siktelinjepåvirkning, eller 

• Både fysisk- og siktelinjepåvirkning. 
 

(1) Meningen med fysisk påvirkning fra midlertidig uflyttbar hindring. Fysisk påvirkning er tilstede når: 

• Spillerens ball berører eller ligger i eller på MUH, eller 
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• MUH påvirker spillerens område for planlagt slagstilling eller område for planlagt sving. 
 

(2) Meningen med siktelinjepåvirkning fra midlertidig uflyttbar hindring. Siktelinjepåvirkning er tilstede 
når: 

• Spillerens ball berører eller ligger i, på eller under MUH, eller 

• MUH er i spillerens siktelinje til hullet (det er når MUH er plassert på den rette linjen 
mellom ballen og hullet), eller 

• Ballen er innenfor én køllelengde, målt på en likeverdig bue fra hullet, på et punkt hvor 
MUH ville vært i spillerens direkte siktelinje til hullet (dette én køllelengdes brede området 
som ofte er referert til som «korridoren»). 

 
(3) Når fritak ikke er tilgjengelig til tross for at det er påvirkning. Hvis ballen berører eller er i eller på 

MUH, er fritak alltid tilgjengelig. 
 

Men når ballen hverken berører eller er i eller på MUH, er det ikke fritak etter denne lokale regelen 
hvis noen av de følgende gjelder: 

• Ved enten fysisk eller siktelinjepåvirkning: 
o Det er ikke fritak når det å spille ballen som den ligger vil være klart urimelig på 

grunn av noe annet enn MUH (slik som når en spiller ikke kan slå et slag på grunn 
av der ballen ligger i en busk utenfor MUH), og 

o Det er ikke fritak når det bare er påvirkning fordi spilleren velger en kølle, type 
slagstilling eller sving eller spilleretning som er klart urimelig etter 
omstendighetene, og 

• Ved siktelinjepåvirkning: 
o Det er ikke fritak når det er klart urimelig for en spiller å spille ballen langt nok slik 

at ballen vil nå frem til MUH, og 
o Det er ikke fritak når spilleren ikke kan vise at det er et slag som han eller hun med 

rimelighet kunne spille som ville både (a) ha MUH (inkludert korridoren) på linjen til 
det slaget, og (b) resultere i at ballen avslutter på en direkte linje mot hullet. 

 

b. Fritak fra påvirkning for ball i generelt område 
 
Hvis spillerens ball er i det generelle området og det er påvirkning fra MUH (inkludert MUH plassert 
utenfor banen), kan spilleren ta fritak uten straff ved å droppe den opprinnelige ballen eller en 
annen ball i og spille den fra dette fritaksområdet: 

 

• Referansepunkt: Det nærmeste punkt for fullt fritak hvor det ikke lenger er både fysisk og 
siktelinjepåvirkning. 

• Størrelse på fritaksområde fra referansepunkt: Hele området innenfor én køllelengde fra 
referansepunktet, men med følgende begrensninger: 

• Begrensninger på plassering av fritaksområde: 
o Må være i generelt område, 
o Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og 
o Det må være fullt fritak for både fysisk og siktelinjepåvirkning fra MUH. 

 
Hvis spilleren har fysisk påvirkning fra MUH, kan han eller hun, i stedet for å bruke denne 
fritaksmuligheten, velge å ta fritak ved å bruke fremgangsmåten for å ta fritak fra et unormalt 
baneforhold i regel 16.1b, ved å behandle MUH som om den var en uflyttbar hindring. 
Fritaksmuligheten etter regel 16.1b er også tilgjengelig når ballen ligger i et straffeområde eller når 
MUH er utenfor banen. Se punkt f i denne lokale regelen om hvordan fritak tas. 
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c. Fritak fra påvirkning for ball i bunker eller straffeområde 
 
Hvis spillerens ball er i en bunker eller i et straffeområde og det er påvirkning fra MUH (inkludert MUH 
plassert utenfor banen), kan spilleren enten ta fritak uten straff eller fritak med straff. 
 
(1) Fritak uten straff: Spille fra bunker eller straffeområde. Spilleren kan ta fritak uten straff som angitt 

i b, unntatt at det nærmeste punkt for fullt fritak hvor det ikke lenger er påvirkning, og 
fritaksområdet må være i den bunkeren eller straffeområdet. 

 
Hvis det ikke er et slikt punkt hvor det ikke lenger er påvirkning i den bunkeren eller 
straffeområdet, kan spilleren fortsatt ta dette fritaket som angitt ovenfor, ved å bruke punktet for 
maksimalt tilgjengelig fritak i bunkeren eller straffeområdet som referansepunktet. 
 

(2) Fritak med straff: Spille fra utenfor bunker eller straffeområde. Med ett straffeslag kan spilleren 
droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille den fra dette fritaksområdet: 

• Referansepunkt: Det nærmeste punkt for fullt fritak ikke nærmere hullet, hvor det ikke 
lenger er både fysisk og siktelinjepåvirkning, som er utenfor den bunkeren eller 
straffeområdet. 

• Størrelse på fritaksområde fra referansepunkt: Hele området én køllelengde fra 
referansepunktet, men med følgende begrensninger: 

• Begrensninger på plassering av fritaksområde: 
o Ethvert område på banen annet enn i den bunkeren eller straffeområdet eller på 

enhver puttinggreen, 
o Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og 
o Det må være fullt fritak for både fysisk og siktelinjepåvirkning fra MUH. 

Hvis spilleren har fysisk påvirkning fra MUH, kan han eller hun, i stedet for å bruke denne 
fritaksmuligheten, velge å ta fritak ved å bruke fremgangsmåten for å ta fritak fra et unormalt 
baneforhold i regel 16.1b, ved å behandle MUH som om den var en uflyttbar hindring. 
Fritaksmuligheten etter regel 16.1b er også tilgjengelig når ballen ligger i et straffeområde eller når 
MUH er utenfor banen. Se punkt f i denne lokale regelen om hvordan fritak tas. 

d. Fritak når ball i MUH ikke er funnet 
 
Hvis spillerens ball ikke har blitt funnet, men det er kjent eller så godt som sikkert at den kom til ro i 
MUH: 

• Spilleren kan ta fritak etter denne lokale regelen ved å bruke det anslåtte punktet der 
ballen sist krysset grensen til MUH på banen som ballens punkt, med det formål å finne det 
nærmeste punkt for fullt fritak. 

• Så snart spilleren setter en annen ball i spill for å ta fritak på denne måten: 
o Den opprinnelige ballen er ikke lenger i spill og må ikke bli spilt. 
o Dette er riktig selv om den deretter er funnet på banen innen letetiden på tre 

minutter (se regel 6.3b) 
 
Men hvis det er kjent eller så godt som sikkert at ballen kom til ro i MUH må spilleren spille etter 
straff for slag og lengde (se regel 18.2). 
 

e. Komiteens autoritet til å modifisere MUH fritaksmuligheter 
 
Når denne lokale regelen innføres kan Komiteen modifisere fritaksmulighetene i punkt b og c på én 
av eller begge av de følgende måter: 
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(1) Valgfritt eller obligatorisk bruk av droppesoner. Komiteen kan tillate eller kreve at en spiller bruker 
en droppesone som fritaksområde ved fritak etter denne lokale regelen. Når dette gjøres, kan 
Komiteen legge til droppesonen for fritak fra bare fysisk påvirkning eller bare siktelinjepåvirkning, 
eller den kan bli brukt for fritak fra begge typer av påvirkning. 
 

(2) «Begge sider» fritaksmulighet. Komiteen kan tillate spilleren muligheten til å ta fritak på den andre 
siden av MUH i tillegg til fritaksmuligheten tillatt under punktene b og c i denne lokale regelen. 
Men Komiteen kan tilrettelegge for at fritak på begge sider ikke er tillatt hvis spilleren tar fritak ved 
å bruke fremgangsmåtene i regel 16.1. 
  

f. Spiller kan fortsette etter annen fritaksregel 
 

(1) Ta fritak ved å bruke fremgangsmåtene i regel 16.1 eller denne lokale regelen. Hvis en spiller har 
fysisk påvirkning fra MUH som definert i punkt a, kan spilleren enten: 

• Velge å bruke fritaksmulighetene i regel 16.1, eller 

• Bruke denne lokale regelen. 

• Men kan ikke ta fritak etter ett av disse alternativene og deretter ta fritak etter den andre. 

Hvis spilleren velger å bruke fremgangsmåten for å ta fritak fra et unormalt baneforhold i regel 
16.1, må han eller hun behandle MUH som om det er en uflyttbar hindring og ta fritak basert på 
hvor ballen ligger: 

• I det generelle område, bruke fremgangsmåtene i regel 16.1b. 
• I en bunker, bruke fremgangsmåtene i regel 16.1c. 
• I et straffeområde, bruke fremgangsmåtene i regel 16.1c som om ballen ligger i en bunker. 
• På puttinggreenen, bruke fremgangsmåtene i regel 16.1d. 

 
(2) Ta fritak etter regel 17, 18 eller 19. Denne lokale regelen hindrer ikke spilleren fra å ta fritak etter 

regel 17, 18 eller 19 heller enn å ta MUH-fritak etter denne lokale regelen. 

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 
 
Forslag lokal regel F-23 (kort versjon) 
Forslag lokal regel F-23 gjelder. 
Gi detaljer om hva som skal behandles som MUH og om det er noen spesifikke forhold som gjelder, 
f.eks. hvor fritak på begge sider er tilgjengelig, om det er noen droppesoner for bestemte MUH etc. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

G-1 Liste over godkjente køllehoder for drivere 
 
Formål: For å fjerne enhver tvil om drivere som brukes i en konkurranse er godkjent: 

• Komiteen kan velge å kreve at spillere bare bruker drivere hvis køllehode er evaluert og godkjent 
etter utstyrsreglene. 

• En liste over godkjente køllehoder for drivere finnes på www.RandA.org 
 
Denne lokale regelen anbefales bare brukt i konkurranser begrenset til elitespillere på høyt nivå (som er 
profesjonelle og elite amatørkonkurranser). 

 
Forslag lokal regel G-1 
Enhver driver spilleren bruker til å slå et slag må ha et køllehode, identifisert ved modell og loft, 
som er på den gjeldende listen over godkjente køllehoder for drivere utgitt av R&A. 
Denne listen oppdateres jevnlig og finnes på RandA.org 

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8g#g-1
http://www.randa.org/
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Unntak – Driver køllehoder fra før 1999: En driver med et høllehode som ble laget før 1999 er 
unntatt fra denne lokale regelen. 
Straff for å slå et slag med kølle ved brudd på denne lokale regel: Diskvalifikasjon. 
Det er ingen straff etter denne lokale regelen for å bære, men ikke slå et slag med en driver som 
ikke er på listen over godkjente driver køllehoder. 

G-3 Liste over godkjente baller 
 
Formål: For å fjerne enhver tvil om at baller som brukes i en konkurranse er godkjent, kan Komiteen velge å 
kreve at spilleren bare bruker baller som er evaluert og godkjent etter utstyrsreglene. 
En liste over godkjente golfballer finnes på RandA.org og oppdateres hver måned. 
Selv om denne lokale regelen ikke er innført, må enhver ball som brukes være en godkjent ball. 
 
 Forslag lokal regel G-3 
 Enhver ball brukt i et slag må være på den gjeldende listen over godkjente golfballer utgitt av R&A. 

Denne listen oppdateres jevnlig og finnes på RandA.org. Straff for å slå et slag på en ball som ikke er 
på gjeldende liste ved brudd på denne lokale regel: Diskvalifikasjon. 

G-6 Forby bruk av motorisert transport 
 
Purpose: A Committee can choose to prohibit players from using any type of motorized transportation such 
as a golf cart during a round. This is appropriate when the Committee views walking as an integral part of 
playing in the competition or when it believes that the use of motorized transportation would be unsafe or 
might damage the course.  
 
In adopting this Local Rule, the Committee can allow motorized transportation in limited ways, such as to 
take players from one hole to another when those holes are far apart or allowing members of the 
Committee to give a player a ride when he or she will play, or has played, again under penalty of stroke and 
distance.  
 
If a player accepts a ride without the permission of the Committee, the Committee can waive the penalty if 
it would have authorized the player to ride in that situation had the request been made. For example, if a 
player who had lost a ball and needed to return to the teeing area accepted a ride from a volunteer when 
there was no Committee member available, the Committee could waive the penalty if members of the 
Committee would have given the player the ride if asked.  
 
But, when motorized transportation is not allowed by Local Rule, it is a principle of the Local Rule that 
players should walk the entire course, so authorization should not be given if a player has been given a ride 
forwards when he or she has not already walked that distance. For example, if a player stops to buy a 
refreshment after playing his or her tee shot, and then accepts a ride forward to his or her ball from a 
volunteer, the penalty under the Local Rule should not be waived. 
 
Hver klubb må bestemme hvilke (om noen) restriksjoner som skal gjelder for bruk av golfbil i sine 
klubbturneringer og om det ev. skal være noen forskjeller mellom vanlige sosiale turneringer og for 
eksempel klubbmesterskapet. 
 

Forslag lokal regel G-6 
Under en runde må en spiller eller caddie ikke sitte på med noen form for motorisert kjøretøy 
unntatt om dette tillates eller senere blir godkjent av Komiteen.  
(En spiller som vil spille, eller har spilt en ball med straff for slag og lengde, tillates alltid å sitte på 
med motorisert kjøretøy). 

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8g#g-3
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8g#g-6
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(Spillere og caddies kan sitte på med transporten mellom hullene <spesifiser hull> og <spesifiser 
hull>). 
Straff for brudd på lokal regel: Spilleren får den generelle straffen for hvert hull det er et brudd på 
denne lokale regel. Hvis et brudd skjer mellom to hull gjelder det for det neste hullet.  

G-9 Erstatte kølle som er ødelagt eller betydelig skadet 
 
 Forslag lokal regel G-9 
 Regel 4.1b(3) er modifisert på følgende måte: 

Hvis en spillers kølle er «ødelagt eller betydelig skadet» under runden av spilleren eller caddie, 
unntatt ved tilfeller av misbruk, kan spilleren erstatte køllen med enhver annen kølle etter regel 
4.1b(4). 
 
Når en kølle erstattes må spilleren straks ta den ødelagte eller betydelig skadede køllen ut av spill, 
ved å bruke fremgangsmåten i regel 4.1c(1). 
 
Ved bruk av denne lokale regelen: 
• En kølle er «ødelagt eller betydelig skadet» når: 

− Skaftet brytes i deler, flises opp eller blir bøyd (men ikke når skaftet bare er bulkete) 
− Området på køllens slagflate er synlig deformert (men ikke når slagflaten bare er ripete) 
− Køllehodet er synlig og vesentlig deformert 
− Køllehodet er løsrevet eller sitter løst på skaftet, eller 
− Grepet er løst. 

 
Unntak: En slagflate eller køllehode er ikke «ødelagt eller betydelig skadet» bare fordi den er 
sprukket. 
Straff for brudd på lokal regel: Se regel 4.1b.  

H-1 Caddieforbud 
 
Formål: Komiteen kan velge å modifisere regel 10.3 til: 

• Forby bruk av caddie 
• Kreve at spillere bruker caddie, eller 
• Begrense en spillers valg av caddie (slik som å ikke tillate at en caddie er en profesjonell, en 

forelder eller slektning, en annen spiller i konkurransen etc.). 
 

Følgende lokal regel gjelder i alle juniorturneringer (13-19 år) i Norge: 
Regel 10.3a er modifisert på denne måten: En spiller må ikke ha caddie under runden. 
For varig skade, sykdom eller funksjonshemming gis dispensasjon, forutsatt at spilleren er klassifisert.  
Straff for brudd på lokal regel: 
Spilleren får den generelle straffen for hvert hull hvor han eller hun har fått hjelp av en caddie. 
Hvis bruddet skjer eller fortsetter mellom to hull, får spilleren den generelle straffen på det neste hullet. 

I-1 Trening før runder 
 
Formål: Regel 5.2 dekker trening på banen før eller mellom runder i en turnering: 

 
• Matchspill (regel 5.2a). Spillere i en match kan trene på banen før eller mellom runder, da de 

vanligvis har lik sjanse til å gjøre dette fordi de spiller til samme tid. 
• Slagspill (regel 5.2b). Spillere må ikke trene på banen før en runde på konkurransedagen, da de 

ikke har lik sjanse til å gjøre dette fordi de vanligvis spiller i forskjellige grupper til forskjellige 

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8g#g-9
http://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/golf-for-funksjonshemmede/klassifisering
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tider. Men de tillates å trene på en konkurransedag etter at deres konkurransespill den dagen er 
avsluttet. 

 
Det er mange forskjellige hensyn om hvorvidt trening på banen skal tillates, slik som 
rettferdighet overfor spillerne, mulig påvirkning av baneoppsett og vedlikehold, tilgjengelig tid 
før eller mellom runder, eller når spillere oppfordres å spille på banen utenom konkurransen.  
Av disse eller andre årsaker kan Komiteen velge å innføre en lokal regel som modifiserer disse 
standardbestemmelsene ved enten å tillate eller helt forby slik trening eller begrense når, hvor 
og hvordan slik trening kan gjøres. 
 
Forslag lokal regel I-1.1 
Regel 5.2a er modifisert på denne måten: 
En spiller må ikke trene på konkurransebanen før eller mellom runder. 
(eller, hvis spillere tillates til begrenset trening: beskriv disse begrensningene og når, hvor og 
hvordan en spiller kan trene på banen). 
Straff for brudd på lokale regel: 
Straff for første brudd: Generell straff (lagt til på spillerens første hull). 
Straff for andre brudd: Diskvalifikasjon. 

   
Forslag lokal regel I-1.2 
Regel 5.2b er modifisert på denne måten: 
En spiller kan trene på konkurransebanen før eller mellom runder. 
(eller, hvis spillere tillates til begrenset trening: beskriv disse begrensningene og når, hvor og 
hvordan en spiller kan trene på banen). 
(eller, hvis spillere forbys å trene på banen både før og mellom runder: En spiller må ikke trene 
på konkurransebanen før eller mellom runder). 

J-1 Metoder for å avbryte og gjenoppta spill 
 
Formål: Regel 5.7b krever at spillere stopper spillet umiddelbart hvis Komiteen avbryter spillet med 
umiddelbar virkning. Komiteen bør bruke en tydelig metode for å informere spillere om en umiddelbar 
avbrytelse.  
 
Normalt brukes følgende signaler, og det anbefales at Komiteen bruker disse signalene: 
Umiddelbar stopp:  Ett langt sirenestøt. 
Normal stopp:   Tre korte signalstøt, gjentatte ganger. 
Gjenoppta spill:  To korte sirenestøt, gjentatte ganger. 
 
 Forslag lokal regel J-1 
 Spilleavbrudd ved en farlig situasjon signaliseres med <sett inn signalet som brukes>.  

Alle andre spilleavbrudd signaliseres med <sett inn signalet som brukes>.  
I hvert tilfelle signaliseres gjenopptagelse av spill med <sett inn signalet som brukes>.  
Se regel 5.7b.  

8K Spilletempo 
 
Del 8K i Model Local Rules (Forslag lokale regler) beskriver ulike eksempler på hvordan Komiteen kan ta tak 
i problemet med sakte spill. Komiteen kan innføre andre lokale regler for å tilpasse sine ressurser, så 
eksemplene gitt i 8K er ikke en uttømmende liste. 
  
For spilletempo i forbundsturneringer gjelder følgende lokal regel: 
 

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8j#j-1
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8k
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8k
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Spilletempo (Regel 5.6) 
Når det er mulig for en spiller å slå et slag. Fra det tidspunkt det anses at han eller hun kunne ha kommet 
frem til sin ball, har spilleren: 

- 60 sekunder på å slå slaget når han eller hun ikke anses å ha hatt mulighet til å forberede sitt 
slag. 

- 40 sekunder på å slå slaget når han eller hun anses å ha hatt mulighet til å forberede sitt slag. 
En spiller som overskrider noen av tidsgrensene har brutt den lokale regelen. 
Straff for brudd på lokal regel under samme runde: 
Første brudd – Advarsel 
Andre brudd – Ett straffeslag 
Tredje brudd – Generell straff 
Fjerde brudd – Diskvalifikasjon 
 
Anmerkninger: 

1) En spiller har hatt tid til å forberede sitt slag om det anses av en dommer eller representant for 
Komiteen at han eller hun burde ha kommet frem til sin ball: 

a. Mens en annen spiller i samme gruppe forbereder sitt slag og skal slå sitt slag før spilleren, 
eller 

b. Mens gruppen foran spillerens gruppe er innenfor rekkevidde for spillerens planlagte slag. 
2) Det er mulig å slå et slag når: 

a. Gruppen foran spillerens gruppe er utenfor rekkevidde for spillerens planlagte slag, eller 
b. Spillerens gruppe ikke har en regelsituasjon eller ikke venter på en dommer, eller 
c. Spilleren ikke behøver å vente på spillere på nærliggende hull. 

3) Tidtaking kan gjøres uten at spillerne informeres om det. 
4) Tidtaking gjøres ikke på et hull der en match skal avgjøres. 

Spilleren bør informeres om advarsel/straffeslag så snart omstendighetene tillater det. 

N-1 Robotklippere 
 
Formål: Noen baner har utplassert robotklippere (og ladestasjoner) på banen. Robotklippere er svært 
kostbare og har innebygget alarm og GPS-mottaker. Disse robotklipperne må derfor ikke flyttes (da går 
alarmen) og de må beskyttes. Denne lokale regelen brukes dersom det er robotklippere på banen. 
 
 Forslag lokal regel N-1 

På denne banen brukes motoriserte robotklippere som ikke må stoppes, løftes eller klipperetning 
påvirkes. En klipper i ro og i ladestasjon er en uflyttbar hindring. Fritak må tas etter regel 16.1. 
En ball i bevegelse som ved et uhell blir stoppet eller får forandret retning av en klipper i bevegelse, 
må spilles fra der den kommer til ro, se regel 11. 
En ball i ro som flyttes av en klipper i bevegelse må plasseres tilbake, se regel 9.6. 
Hvis en klipper i bevegelse fysisk påvirker spillet, kan spilleren vente til klipperen har flyttet seg og 
ikke lenger gir slik påvirkning. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 


