
Hej Medlemmar! 

Hoppas ni har en härlig golfsommar och svingen sitter som den skall! Vi från regelkommittén vill 

passa på och informera lite om nya banmarkeringar som vi har på Nybro Golfklubb. Det första vi gör 

er uppmärksamma på är att om det finns en markering (röd eller blå) med en grön topp så är det 

Spelförbudszon och bollen måste droppas utanför området med plikt om det är ett rött pliktområde 

och utan plikt om det är mark under arbete (blå). 

Hål nr 7 till vänster har vi ett stort ”waste” område som är markerat av blå pinnar med grön topp. Vi 

har också en tillfällig lokal regel som säger att bollen skall droppas (ta lättnad) närmsta väg ut till 

höger i spelriktningen, dock ej närmare hål. Lättnaden tas genom att man fastställer en 

referenspunkt där man har fullständig lättnad och från referenspunkten har man 1 klubblängd att 

droppa inom. Detta kan innebära att droppen skall ske i det höga gräset som växer i kanten av 

området. Denna tillfälliga regel kommer bestå fram tills Patrik (banchef) ger tillåtelse att spela i 

området. 

Hål nr 9 bakom green är ett rött pliktområde med spelförbudszon vilket innebär att om bollen ligger i 

pliktområdet måste dropp ske i närmaste droppzon med 1 slags plikt. Om bollen ligger på vägen 

innan pliktområdet eller elstängslet har störande inverkan på stans eller sving får närmaste droppzon 

användas utan plikt. 

Hål nr 12 är dammen framför green gult pliktområde och om bollen hamnar i det gula pliktområdet 

har man 3 alternativ att tillgå. 1 Spela bollen som den ligger (om det är möjligt), Numera får man 

också grunda klubban i pliktområdet innan man slår. 2 Spela bollen från föregående plats med 1 slags 

plikt. 3 Droppa bollen på en tänkt linje från sista skärningspunkt till pliktområdet och flaggan på 

green. Detta innebär att om bollen nästan varit uppe på green men rullat nerför slänten i 

pliktområdet och den ej är spelbar måste man droppa bollen så man har pliktområdet mellan sig och 

greenflaggan med 1 slags plikt. 

Hål nr 15 är rött pliktområde med speförbudszon både till vänster och bakom green (där vi tidigare 

hade vita out of bounds pinnar) Är bollen i pliktområdet (även om den kanske är spelbar) så är det 

bara att fastställa en referenspunkt från där boll skar in i pliktområdet och sedan droppa med 1 slags 

plikt inom en klubblängd. Dock ej närmare hål. Givetvis finns också alternativet att spela från 

föregående plats med 1 slags plikt. 

Hål nr 16 bakom green är rött pliktområde med spelförbudszon (tidigare vita out of bounds pinnar) 

och om bollen ligger i pliktområdet måste närmaste droppzon användas med 1 slags plikt. Däremot 

om bollen har stannat innan pliktområdet och man störs i stans eller sving av elstängslet har man fri 

dropp genom att fastställa en referenspunkt för lättnad som ej är närmare hål och från den punkten 

droppa inom 1 klubblängd. 

Till slut vill vi också tipsa om 2 saker. 1 kolla alltid de lokala reglerna innan ni går ut och framför allt 

om ni spelar en annan bana och 2 Kom ihåg att regler är till för att hjälpa er, ej stjälpa er! 

Har ni frågor/funderingar/synpunkter som rör regelfrågor så mejla in dem till info@nybrogk.se så 

svarar vi Er. 

Med vänlig hälsning 

Regelkommittén Nybro Golfklubb 

Johan Lerbacka och Pär Sandgren 
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