Et spørgsmål om FLIS omkring træer
Et medlem har henvendt sig om muligheden for en lokalregel, der kan give lempelse uden straf, hvis
bolden ligger i flis der omkranser træer (se billede fra 6. hul) eller på flis, der ligger spredt i græsset
udenom efter slag eller blæst ud af vind.
Medlemmet gør gældende at det er vanskeligt at spille bolden fra flisen, i eller omkring træerne, og at
også den spredte flis generer spillet og greenkeeper(!?).
Svaret bringes hér til orientering for alle medlemmer. Det er opdelt i to, fordi det dels refererer til
golfreglerne, dels til banens karakter og greenkeeperens praktiske arbejde. Lad os tage det sidste først:
•

Mollerups bane karakteriseres som en parkbane. De fleste hindringer består i oprindeligt
forekommende træer, buske, søer, vandløb mv. plus plantede grupper af træer, der er strategisk
placeret udenfor fairway –på semirough-arealer - for at fange ”skæverter” – markante eksempler:
hul 6, 8, 10, 12, 14, 17 og 18.
Af æstetiske hensyn, for beskyttelse af træerne, bl.a. i forbindelse med klipning, er der lagt flis
omkring nogle af disse træer.

Eksempel på ”naturløsningen”
ingen klipning (ofte)
ved enligt stående træer -

•

Eksempel hul 6-8: ”parkløsningen”
Ingen lempelse ved træer i baggrunden.
Lempelse uden straf ved træ i forgrunden,
HVIS stance eller sving generes af støtten.

Flis er per definition i reglerne en løs naturgenstand. (Def.: Løs Naturgenstand/4)
Reglerne tillader ikke at oprette en lokalregel for flis omkring træer. Muligheden gælder kun for sti
/vej.
Desuden vil det ikke være rimeligt at en spiller opnår lempelse efter at have sendt bolden ud
mellem træer langt udenfor fairway!
Sti eller vej belagt med flis - eks.: hul 15: sti fra tee 57 til fairway – udgør en ikke-flytbar forhindring
med mulighed for lempelse (R 15.1a) (medmindre lokalregler angiver stier og veje som integrerede
dele af banen)
Når bolden skal spilles fra kransen, må flis fjernes/flyttes. His bolden flyttes er der straf – ellers ikke.
Spredt flis udenfor kransen er løse naturgenstande, der altid må fjernes uden straf - og så kan
spilleren jo passende smide flisen tilbage i kransen.
Med venlig hilsen
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