
Lærdal Golfklubb   GENERALSPONSOR 

Rikheim Golfbane 
 

▪ NGF sine golfreglar gjeld. Krav til spel på golfbana er medlemskap 

golfklubb og Vegen til Golf kurs (og tilsvarande). Range er open for alle. 

▪ Vis omsyn til Garden - Frå hol 2 til hol 3, gå til høgre for låven. Frå hol 6 

til hol 1, gå til venstre for Stabburet og Eldhuset. Ikkje hund på bana. 

LOKALE REGLAR 

Straff for brot lokal regel: Matchspill – Tap av hol; Slagspill – To slag. 

HINDRINGAR  

▪ Stein i dagen i bunker er flyttbar hindring REGEL 24-1. 

▪ Avstandsmerke, raud stake, gul stake og stake som markerer GUR er 

uflyttbar hindring, REGEL 24-2.  

▪ Vatningsanlegg utanom laus slange er uflyttbar hindring, REGEL 24-2.  

▪ Nett som er festa ved bakken til gjerde som er OUB markering er og OUB 

markering, til dømes nett hol 3 bak green. 

▪ Veg, sti, bru, tee, teeskilt, laks, stong er uflyttbar hindring, REGEL 24-2. 

▪ Hol 1, venstre sida, område frå veg til kvite stakar vert rekna som veg. 

▪ Hol 2, område mellom veg til låvebru/låvevegg vert rekna som veg.  

▪ Hol 3, bru til venstre ved green er veg og er ikkje i vasshinder, fri dropp. 

▪ Droppsone ved green hol 2 - Skal brukast når ball er i høgt gras i bakke 

foran raud tee Hol 1 eller i høgt gras ved låven, Hol 2. 

 

UNORMALE GRUNNFORHOLD 

▪ Jord i dagen på spelefeltet/ekskrement frå hjort – plassering ball. 

▪ Våt bane på spelefeltet - plugga ball reinskast og plasserast utan straff. 

 

OUT OF BOUNDS 

▪ Hol 1, venstre side, bak green og høgre side avgrensa av stakar og gjerde. 

▪ Hol 2, venstre side, låvebru/vegg, høgre side stakar. 

▪ Hol 3 og 6, høgre side og bak green stakar, nett og gjerde. 

▪ Hol 4, 5 høgre side og bak green stakar; på range sida stakar og nett.  

▪ For hol 3, 4, 5, 6 er henting OUB ball i åker forbode (anna eigedom). 

 

ETIKETTE : Legg tilbake oppslått torv og reparer nedslagsmerke. Rive heilt 

inne i bunker. Beskytt gjerder. Bruk utplasserte stiger over gjerde hol 1. 


