På Husby GC Österhaninge gäller Svenska Golfförbundets Generella Lokala Regler (se anslag) samt
nedanstående Lokala Regler.
Vid behov anslås Tillfälliga Lokala Regler och gäller för den tid som anges.

Lokala regler
1. Out of bounds Regel 27-1
Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar mellan hål 4 och hål 5 gäller endast vid spel av hål
4. Vid spel av hål 4 är pinnarna fasta och spelaren får ingen lättnad utan måste spela bollen som den
ligger eller ta lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar boll).
Vid spel av hål 5 är pinnarna oflyttbara hindrande föremål och spelaren får ta lättnad, utan plikt, enligt
Regel 24-2.

2. Mark under arbete (MUA) Regel 25-1
a. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete.
Anmärkning: Med ”finklippt del” avses varje del av banan, även stigar genom ruffen, som är
nedklippta till samma höjd som fairway eller lägre.
b. Myrstackar är mark under arbete.
c. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mark
under arbete.
3. Oflyttbara hindrande föremål Regel 24-2
a. Alla gula och röda avståndsplattor som visar avståndet 150 respektive 100 meter till mitten av green
är oflyttbara hindrande föremål.
b. Gul-svarta pinnar som visar avståndet 150 meter till mitten av green är oflyttbara hindrande
föremål.
c. Gula och röda markeringsplattor, som markerar vattenhinder respektive sidovattenhinder, är
oflyttbara hindrande föremål.

4. Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter
avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för
att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning,
vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation,
oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.
Anm 1 Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra
funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller
övertejpade).
Anm 2 Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefoner eller motsvarande) som har en
avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning endast under förutsättning att den
multifunktionella apparaten inte innehåller funktioner som kan mäta vindhastighet, temperatur
och/eller ge klubbrekommendationer, oavsett om de används eller inte. Övriga funktioner som kan
hjälpa spelaren i hans spel får finnas bara de inte används.
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