Ny lokal regel för hål 18.
På hål 18 har det ibland varit problem att se om en boll som studsar på vattenytan stannar i hindret
eller hoppar upp på land. Det gäller speciellt på eftermiddagarna när solen står rakt ovanför greenen
och det blir vattenglitter i hindret.

Först kommer en genomgång av vad som gäller generellt för spel i och runt vattenhinder.
Regel 27-2. Om en boll kan vara försvunnen utanför ett vattenhinder så kan man spela en provisorisk
boll för att vinna tid. Hittar man ursprungsbollen inom fem minuter så ska man spela vidare på den. I
annat fall blir den provisoriska bollen i spel med att slags plikt.
Regel 26-1. Om det är känt eller så gott som säkert att bollen är i ett vattenhinder så kan man endera
spela bollen som den ligger eller med ett slags plikt droppa sig fri från hindret enligt olika alternativ:
1. Spela en boll från den plats man slog
2. Droppa en boll på linjen från flaggan över den punkt där bollen senast skar gränsen till
vattenhindret, hur långt tillbaks som helst.
3. För sidovattenhinder gäller dessutom att du kan droppa en boll inom två klubblängder från,
och inte närmare hål än, den punkt där bollen senast skar gränsen till sidovattenhindret,
alternativt en punkt på sidovattenhindrets motsatta gräns som är lika långt från hålet.
Har man droppat enligt denna regel så får man inte spela vidare på ursprungsbollen även om man
skulle hitta den inom fem minuter!

Den nya lokala regeln som nu gäller på hål 18 innebär följande:
Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i vattenhindret på hål 18 får spelaren spela en
annan boll provisoriskt enligt något av de droppalternativ som gäller i Regel 26-1, punkterna 1 och 2.
Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret måste spelaren fortsätta med denna.
Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen
som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1.
Om den ursprungliga bollen inte hittas eller identifieras inom de fem minuter som tillåts för sökande,
måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.
Anmärkning. Om bollen kan vara försvunnen utanför vattenhindret får provisorisk boll spelas enbart
enligt Regel 27-2.

Observera att man inte kan välja vilken av ovanstående regler man vill tillämpa eftersom de täcker
olika situationer och händelser.
Jag hoppas att den nya regeln ska underlätta spelet och om du har några frågor får du gärna kontakta
mig.
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