
 

Lokale regler for Sirdal Fjellgolf, nye 2019 

     
 

Side 1 av 2 

 

  
Hull 4: 
I rødt straffeområde som er tjern og tilhørende randsone foran green, er det spille- og ferdselsforbud. Hvis en 
ball er i straffeområdet, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke er funnet kom til ro 
i straffeområdet kan spilleren: 

1. Ta vanlig slag- og lengde-fritak etter regel 17.1d, ved å legge til ett straffeslag, eller: 
2. Som en ekstra mulighet droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppsonen som finnes 

bak rødt straffeområde, på green-siden av tjernet. Ball droppes i droppsonen etter regel 14.3 med ett 
straffeslag. 

 
Hull 5: 
Hvis en ball er i rødt straffeområde mellom utslagsområdet og fairway, inkludert når det er kjent eller så godt 
som sikkert at en ball som ikke er funnet kom til ro i straffeområdet kan spilleren: 

1. Ta vanlig fritak etter regel 17.1, ved å legge til ett straffeslag, eller: 
2. Som en ekstra mulighet droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppsonen som finnes 

bak rødt straffeområde. Grønt utslagsområde fungerer som droppsone. Ball droppes i droppsonen etter 
regel 14.3 med ett straffeslag. 

 
Hull 3: Grense for OB (utenfor banen) følger innsiden av turveien fra rødt utslag og fremover. Fra hvitt til rødt 
utslag er grensen markert med hvite staker. 

 
Uflyttbare hindringer: 

• Alle veier og stier på banen, selv om de ikke har kunstig overflate 

• Avstandsmerker for 100, 150 og 200 meter. Både staker og merker i fairway. 

• Skilt 

• Kummer og sprinklerhoder tilhørende vanningsanlegget 

• Hull for fotballgolf 
 
Fra veier og stier som grenser til utenfor banen eller rødt straffeområdet droppes alltid etter nærmeste punkt for 
fritak ut på fairwaysiden, men ikke nærmere flagget. Ref. regel 16.1 og 14.3. 

 
Grunn under reparasjon: 

• Alle områder som er merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje. Hvit topp angir spilleforbud. 

• Steiner i klippet del av generelt område. Men det er ikke påvirkning hvis steinene bare påvirker 
spillerens slagstilling. 

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

• Steinfylte dreneringsgrøfter. 
 

Ballplassering – kunngjøres eventuelt ved oppslag eller særskilt informasjon. 
 
Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff: Matchspill – Tap av hull. 
Slagspill – To slag. 
 
 
 

NB! Vær oppmerksom på: 

• Vis hensyn til turgåere, spesielt på venstre side av hull 1, 3, 5 og 8, samt mellom hull 6 og 7. 

• Trafikken på riksveien ved gult og hvitt utslag på hull 9 – det er kortere over enn du tror. 

• Nedslagsmerker på green skal repareres og oppslått torv på fairway legges tilbake. 

• Trå varsomt i de fine randsonene våre. Ta vare på lyng og annen vegetasjon 
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LOKALE REGLER 
• Hull 4: Det er spille- og ferdselsforbud i rødt straffeområde rundt tjernet. Ved ball 

i straffeområdet kan det som tilleggsmulighet til vanlig droppregel (17.1 d) 
droppes i droppsone på green-siden av tjernet. 

• Hull 5: Hvis en ball er i rødt straffeområde mellom utslagsområdet og fairway 
kan det som tilleggsmulighet til vanlig droppregel (17.1) droppes i droppsone 
som er sammen med grønt utslag. 

• Uflyttbare hindringer: Alle veier og stier på banen, avstandsmerker, skilt, 
kummer og sprinklerhoder tilhørende vanningsanlegget og hull for fotballgolf. 

• Grunn under reparasjon: Blå staker og/eller hvit linje. Hvit topp angir 
spilleforbud. 

• Ballplassering: Kunngjøres eventuelt ved oppslag. 
Fullstendige regler – se oppslag eller www.sirdalfjellgolf.no 
 
NB! Vær oppmerksom på: 

• Vis hensyn til turgåere, på de fleste av hullene. 

• Riksveien ved gult og hvitt utslag på hull 9 – det er kortere over enn du tror. 

• Nedslagsmerker på green repareres og oppslått torv på fairway legges tilbake. 

• Trå varsomt i de fine randsonene våre. Ta vare på lyng og annen 
vegetasjon 

 
 
 


