Lempelsesmuligheder og drop
Generelt vedr. lempelsesområdet:
Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet
Hvis mere end ét baneområde findes i lempelsesområdet, skal bolden komme til hvile i det samme baneområde, som bolden først ramte, da den blev droppet (se det der er markeret med rødt)

Regel

Hvad tages der
lempelse for?

Hvor?

Straf

Referencepunkt

Lempelsesområde

Begrænsninger for placering af lempelsesområde

16.1b

Unormalt baneforhold

Generelle område

Ingen

Nærmeste punkt for fuld
lempelse i generelle område

1 køllelængde

Skal være i det generelle område
Der skal tages fuld lempelse

16.1c (1)

Unormalt baneforhold

Bunker

Ingen

I bunkeren:
Nærmeste punkt for fuld
lempelse i bunkeren

1 køllelængde

Skal være i bunkeren
Hvis der ikke findes et punkt for fuld lempelse i bunkeren
bruges punktet for størst mulig lempelse i bunkeren

16.1c(2)

Unormalt baneforhold

Bunker

1 strafslag

1 køllelængde

Må være i ethvert baneområde

16.1d

Unormalt baneforhold

Green

Ingen

Uden for bunkeren:
Et punkt på flaglinien uden
for bunkeren
Nærmeste punkt for fuld
lempelse på greenen eller i
det generelle område

Bolden placeres på
referencepunktet

Hvis der ikke findes et punkt for fuld lempelse bruges punktet
for størst mulig lempelse på greenen eller i det generelle
område

16.2b(1)

Farligt dyr

Hvor som helst minus Ingen
strafområde

Lempelse iht. 16.1.b, c eller d afhængigt af baneområde

16.2b(2)

Farligt dyr

Strafområde

Ingen

Skal være i strafområdet
Der skal tages fuld lempelse

16.2b(2)

Farligt dyr

Strafområde

1 strafslag

I strafområdet:
1 køllelængde
Nærmeste punkt for fuld
lempelse i strafområdet
Lempelse iht. 17.1d (1, 2 eller 3)

16.3b

Fæstnet bold

Generelle område

Ingen

Stedet lige bag bolden

1 køllelængde

Skal være i det generelle område

17.1.d(1)

Bold i strafområde

Strafområde

1 strafslag

Forrige sted

1 køllelængde

Skal være i samme baneområde som referencepunktet

17.1.d(2)

Bold i strafområde

Strafområde

1 strafslag

Punkt på flaglinien

1 køllelængde

Må være i ethvert baneområde

17.1.d(3)

Bold i strafområde

Strafområde

1 strafslag

Sidelæns lempelse:
Det skønnede punkt, hvor
bolden sidst krydsede
strafområdet

2 køllelængder

Må være i ethvert baneområde

Lempelsesmuligheder og drop
Generelt vedr. lempelsesområdet:
Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet
Hvis mere end ét baneområde findes i lempelsesområdet, skal bolden komme til hvile i det samme baneområde, som bolden først ramte, da den blev droppet (se det der er markeret med rødt)
19.2a
Uspillelig bold
Generelle område
1 strafslag
Forrige sted
1 køllelængde
Skal være i samme baneområde som referencepunktet
19.2b

Uspillelig bold

Generelle område

1 strafslag

Punkt på flaglinien

1 køllelængde

Må være i ethvert baneområde

19.2c

Uspillelig bold

Generelle område

1 strafslag

2 køllelængder

Må være i ethvert baneområde

19.3a

Uspillelig bold

Bunker

1 strafslag

Sidelæns lempelse:
Stedet for den oprindelige
bold
Forrige sted

1 køllelængde

Skal være i samme baneområde som referencepunktet

19.3a

Uspillelig bold

Bunker

1 strafslag

Punkt på flaglinie i bunker

1 køllelængde

Skal være i bunkeren

19.3a

Uspillelig bold

Bunker

1 strafslag

2 køllelængder

Skal være i bunkeren

19.3b

Uspillelig bold

Bunker

2 strafslag

Sidelæns lempelse:
Stedet for den oprindelige
bold
Punkt på flaglinie uden for
bunker

1 køllelængde

Må være i ethvert baneområde

