
NYA BANMARKERINGAR 
 
 
I förra veckan målade veteranerna om de utbytta gula pinnarna och dem satte vi ut idag. 
Nu återstår bara hål 17 och 18 och sen är alla pliktområde på Gripsholms Golfklubb 
röda.  
I samband med att vi satt ut nya röda pinnar har pliktområdet till vänster om tee 
områdena på hål 5 gjorts oändligt. Det innebär att en boll som passerar markeringen är i 
hindret oavsett var den stannar och man får med ett slags plikt droppa  enligt regel 
17.1d. De lokala reglerna har uppdaterats med förändringen. 
 
När det gäller röda pliktområden har man följande lättnadsalternativ  Regel 17.1d 
 

 Spela bollen som den ligger utan plikt 

 Spela om bollen från föregående plats med ett pliktslag 

 Droppa med flagglinjen, där lättnadsområdet är en klubblängd på varje sida om 
flagglinjen hur långt bak från skärningspunkten man vill, med ett slags plikt 

 Droppa i ett lättnadsområde som är två klubblängder stort, mätt från 
skärningspunkten, med ett slags plikt 

 
För de gula pliktområdena på hål 17 och 18 gäller de tre första punkterna ovan. Regel 
17.1d 
 

 Spela bollen som den ligger (inget pliktslag) 

 Spela om bollen från föregående plats med ett pliktslag 

 Droppa med flagglinjen, där lättnadsområdet är en klubblängd på varje sida om 
flagglinjen hur långt bak från skärningspunkten man vill, med ett slags plikt 

 
Tänk på att ett pliktområde enligt definitionen är varje vattensamling på banan(oavsett 
om den är markerad eller inte) såsom ett hav, en sjö, en damm, en älv, ett dike, ett öppet 
ytdräneringsdike eller något annat öppet vattendrag (även om det inte finns vatten i där. 
Det finns några diken (grävd ränna för bortledning av vatten) på banan som inte är 
utmärkta och de är alltså också pliktområden (numera röda) där lättnadsalternativen 
gäller.  
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