
Huseby & Hankø Golfbane- LOKALE REGLER 

Banens grenser (A-1) 

         Utenfor banen er definert av hvite staker. 

Straffeområder (Regel 17) (B-1) 

Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer   

grensen. 
Det røde straffeområdet på hull 3, 6 og 8 på venstre side er merket     

bare å den ene siden stekker seg uendelig. 
   

Provisorisk ball for ball i et straffeområde (B-3) 

Hvis en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet 
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. 

Regel 17.1d. 

Unormale baneforhold (F-1) 

Fjell i dagen på kortklippet område anses som grunn under 
reparasjon. Regel 16- 1.b. 

Men det er ikke påvirkning hvis fjellet bare påvirker spillerens 
slagstilling. 

Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen 

(E-5) 

Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som 

sikkert å være utenfor banen kan spilleren fortsette etter den lokale 

regelen for slag og lengde med to (2) straffeslag, heller enn å 

fortsette etter slag og lengde. Denne lokale regelen er ikke 

tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball. 

Nyplantede trær merket med støttestaker er spilleforbudområder 

(E-10) 

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. 

Ball forandret retning av luftledning (E-11) 

Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en 

luftledning spill av hull 6 og 8 teller ikke slaget. Spilleren må spille 
en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått. 

 

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-3
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8e#e-3
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8e#e-5
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/8e#e-11


 
  

Uflyttbare hindringer (F-1) 

 

Avstandstaker, sprinklerhoder, benker, skilt, ballvaskere, gruslagte 

veier og stier er ikke flyttbare hindringer og gir fri dropp. Regel 16.1 

F-17/F-18. 

Avstandstaker 

Hvit 200 meter, Gul 150 meter, Rød 100 meter, Blå 50 meter. Viser 

avstand til midt på green. 

Avstandsmarkeringer i fairway 

Hvit 200 meter, Gul 150 meter, Rød 100 meter, Blå 50 meter. Viser 

avstand til forkant på green. 

 


