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Den lille droppeguide til lokalregel E-5 på Hillerøds bane. 

Lokalreglen kaldes af og til ”drop fremme” reglen. Det hentyder til, at man for at spare tid med 2 strafslag kan 

droppe fremme i nærheden af, hvor en bold er gået out eller bare er blevet væk. 

Tidligere havde man i den situation kun muligheden for at gå tilbage til forrige sted og slå en ny bold til stor 

frustration for en selv og holdet bagved. 

Ved at blive fremme og droppe sparer man tid, og ved at lægge 2 strafslag til etablerer man den samme score, 

som man ville have haft ved at gå tilbage og slå en ny bold plus 1 strafslag (og samtidig fjerner man risikoen for, at 

det også går galt med den nye bold…). 

Lempelsesområdet ved denne lokalregel adskiller sig fra andre drop. Andre drop foregår inden for en halvcirkel på 

1 eller 2 køllelængder. Lempelsesområdet for droppet ved lokalregel E-5 er oftest meget større – som 

gennemgået i dette dokument. 

Kort fortalt er proceduren til at etablere droppeområdet: 

1. Bredden af droppeområdet 

a. Hvor er bolden gået ud/blevet væk (skønnes af spiller og markør) - boldreferencepunkt 

b. Hvor er nærmeste fairway på det hul, vi spiller - fairwayreferencepunkt 

c. Læg 2 køllelængder til på hver side af disse referencepunkter – så bredt er dit droppeområde 

2. Hvor må du droppe 

a. Der må droppes i hele det generelle område inden for bredden og hele vejen bagud på banen – 

ikke nærmere hullet end afstanden fra boldreferencepunktet (A) til hullet. 

Et par eksempler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så langt så godt. Men hvordan ser det ud på vores bane? Hvad hvis der ikke er noget fairway på hullet, man 

spiller? Hvad hvis bolden går ud bag greenen? Og kan det altid betale sig at bruge reglen? 
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De ovenfor vist eksempler er standardsituationer, og heldigvis forekommer disse da også i de fleste tilfælde, så 

det er enkelt at finde den fairway, man skal bruge til at finde bredden af sit droppeområde. 

Men som altid har hver bane sine specielle situationer, som vi vil gennemgå for udvalgte huller i dette dokument. 

Ved at se specifikt på dem, kan de som eksempler hjælpe med til at kunne gennemskue lignende situationer. 

Udvalgte huller, situationer og anvendelse af lokalreglen. 

Værktøjer: 

• Den tænkte cirkel med samme afstand til hullet (meget afhænger af flagplaceringen…). 

• A: Boldreferencepunkt (hvor skønnes bolden out/mistet)? 

• B: Fairwayreferencepunkt (hvor er kanten af fairway/kortklippet område)? 

• X: 2 køllelængder på hver side af A og B = bredden af droppeområdet. 

• Skravering: Droppeområde i det generelle område (begrænset af out, ikke i bunker, ikke på greenen) 

 

Hul 1 – situation 1 (flag bagkant) 

 

Bold out ved A. Fairwaypunkt ved B, plus 2 køllelængder. Drop i skraveret område (begrænset af out) 
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Hul 2 – situation 2 (flag forkant) 

 

Bold out ved A. Fairwaypunkt ved B, plus 2 køllelængder. Drop i skraveret område (begrænset af out) 
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Hul 1 – situation 3 (flag midt) 

 

Bold out ved A. Fairwaypunkt ved B, plus 2 køllelængder. Drop i skraveret område (begrænset af out) 
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Hul 3 – situation 1 (flag forkant) 

 

Bold mistet ved A. Fairwaypunkt ved B, plus 2 køllelængder. Drop i skraveret område (begrænset af out) 
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Hul 3 – situation 2 (flag bagkant) 

 

Bold out ved A. Fairwaypunkt ved B, plus 2 køllelængder. Drop i skraveret område (begrænset af out) 
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Hul 4 – situation 1 (flag midt) 

 

Bold mistet ved A. Der er ingen ”Fairway/kortklippet”punkt i samme afstand til flaget som A. Nærmeste fairway er 

ved B, men lidt bagude/længere fra hullet. Det bliver så vores punkt B -  plus 2 køllelængder. Drop i skraveret 

område (det gule område viser, at selvom vores fairwaypunkt B er lidt længere fra flaget end A, så må vi gå helt 

frem til ”cirklen”, og droppe, blot vi ikke kommer nærmere hullet). 
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Hul 4 – situation 2 (flag bagkant) 

 

Bold out ved A. Fairwaypunkt ved B (kortklippet fringe), plus 2 køllelængder. Drop i skraveret område (begrænset 

af out) og lille begrænsning ved green – der skal droppes i det generelle område. 
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Hul 4 – situation 3 (flag forkant) 

 

Bold out ved A. Der er ingen ”Fairway/kortklippet”punkt i samme afstand til flaget som A. Nærmeste fairway er ved 

B, men lidt bagude/længere fra hullet. Det bliver så vores punkt B -  plus 2 køllelængder. Drop i skraveret område – 

begrænset af out. Det gule område viser, at selvom vores fairwaypunkt B er lidt længere fra flaget end A, så må vi 

gå helt frem til ”cirklen”, og droppe, blot vi ikke kommer nærmere hullet. 
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Hul 4 – situation 4 (flag forkant) 

 

Bold out ved A. Fairwaypunkt ved B, plus 2 køllelængder. Drop i skraveret område (begrænset af out). 
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Hul 10 – situation 1 (flag bagkant) 

 

Bold out ved A. Fairwaypunkt ved B (kortklippet fringe), plus 2 køllelængder. Drop i skraveret område (begrænset 

af out) – der skal droppes i det generelle område. 
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Hul 10 – situation 2 (flag forkant) 

 

Bold out ved A. Fairwaypunkt ved B, plus 2 køllelængder. Drop i skraveret område (begrænset af out) – der skal 

droppes i det generelle område. 
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Hul 13 – situation 1 (flag bagkant) 

 

Bold out ved A. Fairwaypunkt ved B, plus 2 køllelængder. Drop i skraveret område (begrænset af out). 
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Hul 13 – situation 2 (flag forkant) 

 

Bold out ved A. Intet Fairwaypunkt fremme. Nærmeste kortklippede område er tilbage på forreste hjørne af rødt 

teested. Bruges som pejlemærke. Det er nu punkt B og tillægges 2 køllelængder i bredden. Som ved Hul 4 viser det 

gule område, at selvom vores fairwaypunkt B er længere fra flaget end A, så må vi gå helt frem til ”cirklen”, og 

droppe, blot vi ikke kommer nærmere hullet. 
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Hul 17 – situation 1 af mange (kan være lidt kompliceret) (flag bagkant) 

 

Bold out ved A. Fairwaypunkt ved B (kortklippet fringe), plus 2 køllelængder. Drop i skraveret område (begrænset 

af out og ikke på greenen). Der skal droppes i det generelle område, herunder også på stien. Herefter kan man om 

ønsket tage lempelse fra stien. 
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Hul 17 – situation 2 (flag bagkant) 

 

Bold out ved A. Fairwaypunkt ved B (kortklippet fringe), plus 2 køllelængder. Drop i skraveret område (begrænset 

af out og ikke på greenen). Der skal droppes i det generelle område, herunder også på stien. Herefter kan man om 

ønsket tage lempelse fra stien. 

  



 

17 

Hul 17 – situation 3 (flag forkant) 

 

Bold out ved A. Fairwaypunkt ved B (kortklippet fringe), plus 2 køllelængder. Drop i skraveret område (begrænset 

af out og ikke på greenen). Der skal droppes i det generelle område, herunder også på stien. Herefter kan man om 

ønsket tage lempelse fra stien. 
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Hul 17 – situation 4 (flag forkant) 

 

Bold out ved A. Intet Fairwaypunkt fremme. Nærmeste kortklippede område er tilbage på forreste hjørne af rødt 

teested. Bruges som pejlemærke. Det er nu punkt B og tillægges 2 køllelængder i bredden. Som ved Hul 4 viser det 

gule område, at selvom vores fairwaypunkt B er længere fra flaget end A, så må vi gå helt frem til ”cirklen”, og 

droppe, blot vi ikke kommer nærmere hullet. Drop er begrænset af strafområde – der skal droppes i det generelle 

område. Der kan også droppes på stien.  

(X) betyder, at teestedet på Hul 3 ikke kan bruges som ”kortklippet område” i denne udmåling. Det skal være 

”kortklippet” på samme hul, der spilles. 
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Hul 17 – situation 5 (flag forkant) 

 

Bold out ved A. Intet Fairwaypunkt fremme. Nærmeste kortklippede område er tilbage på forreste hjørne af rødt 

teested. Bruges som pejlemærke. Det er nu punkt B og tillægges 2 køllelængder i bredden. Som ved forrige 

situation viser det gule område, at selvom vores fairwaypunkt B er længere fra flaget end A, så må vi gå helt frem til 

”cirklen” og droppe, blot vi ikke kommer nærmere hullet. Drop er evt. begrænset af strafområde – der skal droppes 

i det generelle område. Der kan også droppes på stien – og på Hul 3´s teested! For når Hul 17 spilles er alle andre 

teesteder blot en del af det generelle område (jvnf. Definition af ”det generelle område” og ”teestedet”). 
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Hul 18 – situation 1 (flag bagkant) 

 

Bold out ved A. Fairwaypunkt ved B (kortklippet fringe), plus 2 køllelængder. Drop i skraveret område (begrænset 

af out og ikke på greenen). 
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Hul 18 – situation 2 (flag forkant) 

 

Bold out ved A. Fairwaypunkt ved B, plus 2 køllelængder. Drop i skraveret område (begrænset af out). 

 

Så er der ikke mere… 
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