Information om röda oändliga pliktområden
Här kommer en information från Bankommitten gällande nya röda oändliga pliktområden på
hål 2,3,4,6,7,8 och 14,17. Alla röda pliktområden, som endast är markerade på en sida är
oändliga.
Inför säsongen 2019 infördes Röda oändliga pliktområden på hål 4. År 2021 behövs det ta ett
helhetsgrepp på hål 4 som har en väldigt "trasig" och "risig" vänstersida, uppblandad med
flera små vattenytor.
Hål 8 var innan 2019 Out of Bounds-markerad. Nu Röda oändliga pliktområden.
Efter två säsonger, är den allmänna uppfattningen bland medlemmarna, mycket positiv.
Rondtiderna har blivit påtagligt snabbare, eftersom spelarna enkelt kommer vidare, genom
att använda sig av regel 17.1.
Vad får du göra om du slår in bollen i ett oändligt pliktområde?
# Om du slår in bollen i ett oändligt pliktområde behöver du inte hitta/identifiera din boll för
att spela vidare. Det du ska göra är att droppa bollen som om det vore ett vanligt rött
pliktområde dvs.
# Från skärningspunkten: 2 klubblängder dock ej närmare hål
# Med flagglinjen från skärningspunkten
# Du får leta efter din boll i det oändliga politikområdet förutsatt att du gör det under den
tidsgräns som finns. Hittar du din boll får du spela bollen som den ligger.
Varför introducerar vi oändliga pliktområden på dessa hål?
# För att snabba på spelet. Det har tidigare varit lite oklart om vad som gäller vid dessa
områden och vid förlorad boll. Det som kommer att ske nu är att spelarna direkt kan droppa
en ny boll när de slagit ut bollen i dessa områden.
När man ser att bollen går in ett pliktområde får man inte slå någon provisorisk boll.
En STARK rekommendation på 5:ans tee att slå en p-boll, om spelaren har minsta misstanke
att bollen kan vara förlorad.
Förtydligande Hål 6 Rött oändligt pliktområde I pliktområdet ligger hästhagen, som är en
spelförbudszon. Se Lokala Regler
Åkersberga Golfklubb

