Eksempler på anvendelsen af standard lokalregel E-5 på Skanderborg Golf Klubs bane.
Først baggrunden for indførelsen af lokalregel E-5.
”Vi finder den!” – sådan lyder det ofte fra medspillere og en selv i forbindelse med en dårligt slået bold, der dog
ser ud til at holde sig på afstand af det høje græs. Når man så efter intens søgning – mod forventning – ikke finder
bolden, så ærgrer man sig over at man ikke slog en provisorisk bold. Tidligere havde man i den situation kun
muligheden for at gå tilbage til forrige sted og slå en ny bold til stor frustration for en selv og holdet bagved.
Ved at anvende lokalregel E-5 undgår man at gå tilbage og sparer dermed tid. Man kan blive fremme og droppe
bolden. Det koster imidlertid 2 strafslag, men scoren vil være den samme som man ville opnå ved at gå tilbage til
forrige sted og slå en ny bold plus 1 strafslag.
Anvendelsen af lokalregel E-5 skal som udgangspunkt ses som et alternativ til at gå tilbage og slå en ny bold. Er
man i tvivl om bolden er out eller mistet, vil det i langt de fleste tilfælde fortsat være den bedste løsning at slå en
provisorisk bold.
Den praktiske anvendelse:
Lempelsesområdet ved denne lokalregel adskiller sig fra andre drop. Andre drop foregår inden for en halvcirkel på
1 eller 2 køllelængder. Lempelsesområdet for droppet ved lokalregel E-5 er meget større.
Den fulde tekst på hvordan lempelsesområdet fastlægges kan læses på dette link.
Den korte version er følgende:
1. Hvor er bolden gået ud/blevet væk (skønnes af spiller og markør) – boldreferencepunkt A
2. Hvor er nærmeste fairwaykant på det hul, vi spiller – fairwayreferencepunkt B
3. Læg 2 køllelængder til på hver side af disse referencepunkter – så bredt er dit droppeområde
Der må droppes i hele det generelle område inden for ovennævnte bredde - ikke nærmere hullet
end afstanden fra boldreferencepunktet A til hullet - og hele vejen bagud på banen.
Et eksempel:

Du må droppe din bold der, hvor du mener det er bedst for dit næste slag - blot det er inden for
lempelsesområdet/droppeområdet. Det er en misforståelse at man skal droppe sin bold 2 køllelængder inde på
fairway. Bemærk også at du forsat må gå tilbage og slå en ny bold fra forrige sted.
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En vigtig detalje: Når du spiller en provisorisk bold, kan du IKKE anvende lokalregel E-5 på den oprindelige bold.
Hvis den oprindelige bold er out eller mistet, så er det den provisoriske bold, der er i spil.
(Man kan naturligvis anvende lokalregel E-5 på den provisoriske bold, hvis den også viser sig at være out eller
mistet. I dette tilfælde – i stableford – vil de fleste spillere dog være tæt på at være løbet tør for pointgivende
slag.)

Eksempler – Skanderborg Golf klub:
I efterfølgende eksempler tages udgangspunkt i Google luftfotos af udvalgte huller på Skanderborg Golf Klubs
bane. De vil forhåbentlig kunne hjælpe med til at gennemskue lignende situationer, som kan forekomme under
en golfrunde.

Signaturforklaring:
Den hvide stjerne symboliserer mistet bold eller bold out of bounds.
Rødt punkt A: (Bold-referencepunkt) - punktet hvor bolden skønnes mistet, eller hvor bolden krydsede out of
bounds grænsen.
Rødt punkt B: (Fairway-referencepunkt) - punktet for nærmeste kant af fairway* fra punktet A.
De gule streger angiver 2 køllelængders tillæg på hver side af flaglinjerne, som går gennem punkterne A og B. De
gule streger viser således bredden af droppeområdet
Cirklen er området for ”ikke nærmere flaget”.
Det lyse område: Droppeområdet i det generelle område (begrænset af out of bounds – og ikke i bunkers, i
strafområder og ikke på greens).
*) fairway inkluderer i denne forbindelse udover hullets fairway også områder på hullet klippet i fairway højde
eller lavere – f.eks. områderne ved hullets tee-steder og den kortklippede fringe ved green.
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Hul 3 – situation 1 bold mistet

Drivet er slået blindt fra tee 54 og bolden skønnes mistet ved trægruppen i venstre side ved punkt A. Nærmeste
fairwaykant (ikke tættere på flaget) er punkt B.
Læg 2 køllelængder til på hver side af de stiplede linjer, som er flaglinjerne gennem punkterne A og B. De gule
streger angiver bredden af droppeområdet. Hele droppeområdet er bagud i det generelle område – her angivet
som det lyse område.
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Hul 3 – situation 2 bold out of bounds

Drivet er slået blindt fra tee 54 og bolden bliver fundet out of bounds ude på vejen. Bolden skønnes til at være
krydset grænsen ved punkt A. Nærmeste fairwaykant (ikke tættere på flaget) er punkt B.
Læg 2 køllelængder til på hver side af de stiplede linjer. De gule streger angiver bredden af droppeområdet – dog
afgrænset i højre side af vejens out of bounds grænse. Det lyse område er droppeområdet.
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Hul 3 – situation 3 bold mistet før fairway

Drivet er slået blindt fra tee 54 og bolden skønnes mistet i roughen i højre side ved punkt A. Selve fairwayen ligger
tættere på flaget hvorfor nærmeste fairwayreferencepunkt B skal findes længere tilbage ved højre side af
området ved tee 46.
Læg 2 køllelængder til på hver side af de stiplede linjer. Det lyse område er droppeområdet.
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Hul 8 – situation 1:

Bolden slået fra tee 46 og mistet i roughen ved punkt A. Der er ikke nogen fairway på hul 8, hvorfor det nærmeste
kortklippede område er tilbage på forreste højre hjørne af området ved tee 46 – punkt B. (Bemærk, at punkt B
skal være på hul 8, hvorfor tee-området på hul 9 ikke må anvendes som fairway-referencepunkt).
Læg 2 køllelængder til på hver side af de stiplede linjer. Det lyse område er droppeområdet.
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Hul 8 – situation 2:

Bolden er slået out of bounds fra tee 54 og krydsede grænsen ved punkt A. Der er ikke nogen fairway på hul 8,
hvorfor det nærmeste kortklippede område er tilbage på forreste venstre hjørne af området ved tee 46 – punkt B.
Læg 2 køllelængder til på hver side af de stiplede linjer. De gule streger angiver bredden af droppeområdet, som
dog her er begrænset af out of bounds. Det lyse område er droppeområdet.
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Hul 9 – situation 1 bold mistet

Bold mistet i roughen ved punkt A. Nærmeste fairway-kant er ved punkt B.
Læg 2 køllelængder til på hver side af de stiplede linjer. De gule streger angiver bredden af droppeområdet. Det
lyse område er droppeområdet.

8

Hul 9 – situation 2a bold out of bounds (flag-placering 1)

Bold er slået out of bounds. Bold-referencepunktet er ved A. Nærmeste fairway-referencepunkt er ved B
(kortklippet fringe).
Læg 2 køllelængder til på hver side af de stiplede linjer. De gule streger angiver bredden af droppeområdet, som
her er begrænset af out of bounds, bunkeren, strafområdet og det lille nederste hjørne af green. Det lyse område
er droppeområdet.
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Hul 9 – situation 2b bold out of bounds (flag-placering 2)

Bold er slået out samme sted som i situation 2a, men her med en anden flag-placering. Nærmeste fairway-kant er
ved B.
Læg 2 køllelængder til på hver side af de stiplede linjer. De gule streger angiver bredden af droppeområdet
begrænset af out of bounds. Det lyse område er droppeområdet.
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Hul 10 – bold slået out of bounds

Bolden skønnes til at være krydset grænsen ved punkt A. Nærmeste fairwaykant er punkt B.
Læg 2 køllelængder til på hver side af de stiplede linjer. De gule streger angiver bredden af droppeområdet. Det
lyse område er droppeområdet.
Prøv at reflektere lidt over følgende:
Hvis dit drive normalt har længden som vist ovenfor – hvad ville så være bedste løsning for dig?
1) Slå en ny bold fra tee-stedet
2) Gå frem og benytte standard lokalregel E-5
Hvis du i stedet havde sigtet mere til venstre og landet i strafområde 2. Hvad ville din score så være efter at du
havde droppet fri?
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Opgave - 3 eksempler på hul 13:
Din bold viser sig at være mistet – se efterfølgende 3 eksempler.
Hvor er nærmeste fairwayreferencepunket B?
Skraver droppeområdet.

Overvej derefter følgende:
Hvis du skulle stå i en lignende situation på banen, hvilken løsning ville være bedst for dig?:
1) Slå en provisorisk bold før du går frem - og når bolden ikke findes, spille videre med den provisoriske
bold?
2a) Undlade at slå en provisorisk bold - og når bolden ikke findes, benytte dig af standard lokalregel E-5?
2b) Hvor vil du i givet fald droppe din bold?
3) Undlade at slå en provisorisk bold - og når bolden ikke findes, gå tilbage og slå en ny bold?

Go’ fornøjelse med standard lokalregel E-5.
Med venlig hilsen
Regel- og handicapudvalget
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Hul 13 – eksempel 1
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Hul 13 – eksempel 2
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Hul 13 – eksempel 3
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