
 

LOKALE  REGLER  – Aas Gaard Golfpark  

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Aas Gaard Golfpark.  

For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Hakadal GKs konkurransebestemmelser.  

 

Definere banens grenser (A-1)  

Hvite staker, hvite plater, gjerder og/eller hvite spraylinjer definerer banens ytre grenser.  

 

Umerket OB:  

Vei langs venstre side på hull 10, 12 og 15 er OB. Ballen er OB hvis den ligger på veien eller over veien. 

 Vei langs siste høyre del av hull 1 og bak green 8 er OB. Ballen er OB hvis den ligger på veien eller over veien. 

 

Utenfor banen mellom to hull (A-4)  

a. Ved spill på hull 1 er hvite staker mellom hull 1 og 9 OB  

b. Ved spill av hull 3 er hvite staker mellom hull 3 og 4 OB 

c. Hvite staker på hull 15 høyre side er OB for spill av hull 16 

d. Ved spill av andre hull er stakene uflyttbare hindringer. Fri dropp etter regel 16.1a 

 

Straffeområder (Regel 17) (B-1)  

Røde straffeområder defineres av røde lokk/staker og/eller linjer. 

NB: Ingen gule straffeområder på banen.  

 

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)  

Grunn under reparasjon (GUR)  

 

a. Alle områder merket med blå staker eller hvit/blå spray  

b. Maurtuer i generelt område.   

c. Steinfylte dreneringsgrøfter  

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

 

Anmerkning:  

Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punkt D. 

 

Uflyttbare hindringer (Fri dropp) 

a. Trær/busker eller blomster med støttepinner eller annen beskyttelse/merking.   

b. Alle avstandsmarkeringer, vanningslokk og kumlokk er definert som uflyttbare hindringer.  

c. Alle veier på spillefeltet 

 

Luftledning  

Ball som treffer luftledninger på hull 15,16 eller 18 med tilhørende stolper med festeanordninger SKAL spilles om 

igjen fra der du sist slo slaget, uten straff.  

 

Spilleforbudområder (i unormale baneforhold) (E-8.1)  

Området definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt 

baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.  

 

Nyplantede trær/busker eller blomster merket med støttepinner og/eller fargede bånd, 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/busk eller blomster, og påvirker spillerens slagstilling og område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter 

regel 16.1f.  

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel: 

Matchspill – Tap av hull. Slagspill – 2 slag. straff etter regel 14.7a 

 

 

 

 

 



Droppesoner (E-1)  

Du finner droppesone på hull 18 

Hvis en ball er i eller det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke har blitt funnet er i straffeområdet kan spilleren; 

(i)        fortsette etter regel 16.1f; eller 
(ii)       som en tilleggsmulighet, med ett straffeslag droppe en ball i droppesonen. 
(iii)      Som en tilleggsmulighet plassere ballen innenfor et scorekort lengde etter droppen. 
 

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel:  

Matchspill – Tap av hull. Slagspill – 2 slag. straff etter regel 14.7a. 

 

  

Beskyttelse av nyplantede trær (E-10) 

  

 

Informasjon:  

Alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreenen, noen sprinklerlokk har senter og frontlengder merket med C 

( senter ) og F ( front ) 

 

Sikkerhet:  

a. Vannhindrene er dype, pass godt på mindreårige spillere.  
b. Vis respekt for banemannskapet, de har fortrinnsrett på banen.  
c. Vent på signal før du slår mot banemannskap (en arm i været).  
d. Ha god sikkerhetsmargin til gruppen foran før du slår.  
e. Bruk av hodetelefoner, radio og mp3 spillere under spill tillates ikke.  
f. Tre støt med sirenehorn betyr stans av all spill på banen (F-eks som lyn og torden). 

 


