Byxelkroks GK
Beskrivning och Lokala Regler
Beskrivning
Området för golf har 10 greener. En 9-hålsbana skapas med en av dessa greener
utesluten från tjänst. En 18-hålsbana skapas genom två varv på aktuell 9-hålsbana,
varvid olika flaggplaceringar av flaggor med olika färg, användes för första resp.
andra varvet. Även kan olika tee användas vid de två varven.
Här finns då två banor: Storäng I och Storäng II. För spelordning: Se anslagstavla!.
På Storäng I är alla greener hål 1/10 till hål 4 /13 i tjänst. Banan börjar med tre st.
par-3 hål. Hål 5 /14 är ett par 5 hål, som har sin green ca 170 m efter den stora
dammen. Greenen före den stora dammen, (som är green på hål 4 /13 vid spel på
Storäng II), är inte i tjänst.
Hålen 6 /15 till 9 /18 har samma greener för Storäng I och Storäng II. Tee kan vara
olika mellan banorna.
På Storäng II är den green, som ligger ca 95 m efter första utslaget, inte i tjänst.
Denna banas hål 1 /10 är ett par 4 hål mot den green, som ligger efter den nya
dammen (och som är green på hål 2 /11 vid spel på Storäng I).
Hål 4 /13 på Storäng II går till den green, som ligger före den stora dammen.
Hål 5 på Storäng II har sin utslagsplats uppe till vänster, före dammen. Hål 14 på
Storäng II har sin utslagsplats efter dammen.
Hålen 6 /15 till 9 /18 har samma greener för Storäng I och Storäng II. Tee kan vara
olika mellan banorna.
Om boll vid spel hamnar på en green, som inte är i tjänst, får den inte spelas
därifrån utan LÄTTNAD MÅSTE TAGAS utan plikt enligt Regel 25-3 b eller, som
alternativ, i Droppzon vid den stora dammen (Se nedan!). Brott mot detta ger Två (2)
slags plikt. Likaså får vagn inte föras över en sådan green.
Vid spel av hål 1 – 9 visar vit flagga hålet. Vid spel av hål 10 – 18 visar röd flagga
hålet.

Lokala Regler
Svenska Golfförbundets Regelkort 2017 gäller med följande tillägg:
Out of Bounds (Regel 27)
Stenmurar med vita stenar ovanpå markerar Out of Bounds.
Stenmuren är en organisk del av banan (Se nedan!).
Intern Out of Bounds
Storäng I: Mellan hål 4 /13 och hål 5 /14 markerar vit/gröna stolpar OB vid spel på
hål 4 /13. Vid spel på hål 5 /14 är stolparna oflyttbara hindrande föremål.
Storäng II: Mellan hål 3 /12 och hål 4 /13 markerar vit/gröna stolpar OB vid spel på
hål 3 /12. Vid spel på hål 4 /13 är stolparna oflyttbara hindrande föremål.
Sidovattenhinder (Regel 26)
Den droppzon, som finns till vänster om greenen före den stora dammen får,
utom när bollen slagits från tee hål 5 på Storäng II, användas som alternativ
lättnad, med ett slags plikt, för boll som slagits i dammen . Se SGF Regelkort!
Den droppzon, som finns före dammen efter tee 5 på Storäng II får användas som
alternativ lättnad, med ett slags plikt, för boll som slagits i dammen från tee hål 5 på
Storäng II. Här utgör utslagsmattan droppzon och bollen skall placeras på denna
matta. Se SGF Regelkort!
Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av mot
hindret.
Mark under arbete MUA (Regel 25-1)
Jordfasta stenar och kala eller nysådda fläckar på det finklippta området är MUA.
Myrstackar är MUA
Skador i bunkrar förorsakade av rinnande vatten är MUA.
Fel green; Droppzon (Regel 25-3)
Den droppzon, som finns till vänster om greenen före den stora dammen får
användas som alternativ lättnad, utan plikt, för boll som vid spel på Storäng I ligger
på greenen före den stora dammen. Se SGF Regelkort!
Hindrande föremål (Regel 24)
Alla avståndsmarkeringar, inklusive gul/svarta 150 m stolpar är oflyttbara hindrande
föremål.
Belagda ytor på vägar och på den stora dammens krön samt utrustning för
bevattning är oflyttbara hindrande föremål.
Vid lättnad för skyddsnätet vid röd tee på
Storäng I: hål 4 / 13 ( = Storäng II: hål 5 / 14), skall den närmaste punkten
fastställas utan att mäta över, under eller genom nätet.
”Fel” hålkopp
Om boll på green hamnat i ”fel” hålkopp eller om hålkoppen ligger i puttningslinjen,
får bollen lyftas utan plikt och placeras så nära som möjligt den punkt där den låg, på
en plats där fri puttningslinje erhålles, dock inte närmare hål.
Organisk del av banan
Alla stenmurar är organiska delar av banan. Inga stenar får flyttas. Ingen lättnad för
inverkan på sving eller stans.

