Plaatselijke Regels
Buiten de baan is voorbij de hekken die de grens van de baan
aangeven of is gemarkeerd met witte palen.
Uitzondering: op hole 18 is de asfaltweg, de parkeerplaats en wat
daar achter ligt buiten de baan. De witte stenen links van de 18de
green zijn er alleen om aan te geven dat de grens van buiten de baan
daar in de buurt is; deze stenen zelf zijn vaste obstakels.
Grond in bewerking (GUR)
Grond in bewerking is aangegeven met blauwe paaltjes, witte lijnen
of een ‘GUR’ bordje; men kan deze gebieden zonder straf ontwijken
volgens Regel 16.1.
Schade door hoeven van dieren (plaatselijke regel F-13)
Schade die duidelijk herkenbaar is als schade veroorzaakt door
hoeven van dieren is grond in bewerking waarvan ontwijken
zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.
Echter op de green is Regel 16.1 niet van toepassing, omdat zulke
schade mag worden hersteld volgens Regel 13.1.
Naden van graszoden (plaatselijke regel F-7)
Als de bal van een speler op of tegen een naad van graszoden ligt of
als de naad een belemmering vormt voor de ruimte van de
voorgenomen swing van de speler:
(a) Bal in het algemene gebied: de speler mag de belemmering
ontwijken volgens Regel 16.1b.
(b) Bal op de green: de speler mag de belemmering ontwijken
volgens Regel 16.1d.
Echter er is geen sprake van een belemmering als de naad alleen
een belemmering vormt voor de stand van de speler.
Alle naden in het gebied waar graszoden zijn gelegd worden
beschouwd als dezelfde naad. Dit betekent dat als een speler last
heeft van een belemmering door een naad na het droppen van de
bal, de speler moet handelen volgens Regel 14.3c (2) zelfs als de bal
binnen een clublengte van het referentiepunt tot stilstand is
gekomen.

Vaste obstakels
De hekken langs de driving range aan de rechterkant van holes 2
en 9 zijn vaste obstakels. Deze kunnen zonder straf ontweken
worden volgens Regel 16.1, waarbij het dichtstbijzijnde punt
zonder belemmering moet worden bepaald zonder over, door of
onder het obstakel te meten.
Vaste obstakels vlakbij de green (plaatselijke regel F-5)
Een belemmering door een vast obstakel mag worden ontweken
volgens Regel 16.1.
De speler heeft een extra mogelijkheid om een belemmering van
een vast obstakel te ontwijken als het obstakel zich dicht bij de
green en op de speellijn bevindt.
Bal in het algemene gebied. De speler mag ontwijken volgens Regel
16.1b indien het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt, en:
 binnen twee clublengten van de green ligt, en
 binnen twee clublengten van de bal.
Uitzondering: bij een duidelijk onredelijke speellijn mag er niet
zonder straf ontweken worden. Een vast obstakel mag volgens deze
plaatselijke regel niet ontweken worden als de speler een speellijn
kiest die duidelijk onredelijk is.
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding
van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

