BEMÆRKNINGER TIL
MATERIALET
Det er ikke uden en vis betænkelighed, at man giver sig i
kast med at korte ned på og forenkle golfreglerne, og vi
har i arbejdsgruppen i mange tilfælde været i situationer,
hvor vi har sagt til hinanden ”Vi er nødt til at have det
med”, og før vi fik set os om, stod vi med den oprindelige
teksts indhold, og vi var således ikke kommet nærmere
det, der var vores mål: nemlig at formidle de vigtigste
golfregler til begyndere i et sprog, som samtidig med, at
det var præcist i regelmæssig forstand også var læseligt.
Altså har vi måttet udelade meget, og vi har måttet omskrive en del, men vi har hele tiden bestræbt os på, at
det, der står, både indholdsmæssigt og i terminologisk
henseende, er korrekt.
Begynderregelbogen indeholder også de vigtigste regler for hulspil. Disse er dog trykt med småt, idet vi overlader til underviseren at afgøre, om han overhovedet vil
omtale reglerne for hulspil i første o gang. Når vi har taget
dem med, selvom vi ikke gør meget ud af hulspil, når vi
selv underviser begyndere, skyldes det, at regelbogen
udmærket kan anvendes på et senere tid spunkt, hvor
man kunne samle ”de gamle begyndere” til et opfølgningsarrangement. Kommentarerne i manualerne er også
skrevet således, at der er stof til mere øvede spillere. Materialet i sin helhed kan således anvendes til den deciderede begynderundervisning, og slides og den tilhørende manual kan anvendes til mere øvede spillere.

MATERIALET ER UDARBEJDET I FØLGENDE
ARBEJDSGRUPPER
REGLERNE
Bjarne Jellesen, Peter Pein-Lorenzen og Poul Erik
Steinmeier
OVERHEADS
Bjarne Jellesen og Peter Pein-Lorenzen
MANUALER
Bjarne Jellesen, Peter Pein-Lorenzen og Poul Erik
Steinmeier
REGELPRØVE
Bjarne Jellesen, Peter Pein-Lorenzen, Niels Pein og Poul
Erik Steinmeier
REDIGERING OG TILRETTELÆGGELSE
Bjarne Jellesen, Peter Pein-Lorenzen, Niels Pein og
Poul Erik Steinmeier.
Turnerings- og Regelkomiteen er meget interesseret i en
tilbagemelding fra materialets brugere.
Materialet vil på baggrund af brugernes reaktioner senere blive opdateret og redigeret.
Nærværende udgave af kursisthæftet er en redigering
af tidligere udgaver, idet ændringerne i Reglerne 2016 er
medtaget.
Turnerings- og Regelkomiteen, 2016
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GOLFREGLER
- ET UDDRAG
ETIKETTE
FORTRINSRET PÅ BANEN
Medmindre andet er bestemt af Komiteen, afgøres fortrinsret på banen af gruppens spilletempo. En hvilken
som helst gruppe, der spiller en fuld runde, har ret til at
gå igennem en gruppe, der ikke spiller en fuld runde.
HENSYN TIL ANDRE SPILLERE
Spillere bør altid vise hensyn over for andre spillere på
banen og bør ikke forstyrre deres spil ved bevægelse, tale
eller unødvendig støj. Ingen må bevæge sig, tale eller stå
tæt ved eller direkte bag bolden eller hullet, når en spiller
skal til at spille. Ingen må spille, før spillerne foran er uden
for rækkevidde.
SPILLETEMPO
Spillere bør spille i et raskt tempo. Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis den taber et
helt hul og forsinker gruppen bagved, bør den invitere
gruppen bagved til gennemgang, uanset hvor mange
spillere, der er i denne gruppe. Spillere bør være parate
til at slå, lige så snart det er deres tur. Ved spil på eller nær
ved green bør spillerne placere deres udstyr i en position,
der sikrer hurtig bevægelse væk fra green og mod næste
tee.
BUNKERS
Før en bunker forlades, bør spillere omhyggeligt udjævne alle fordybninger og fodspor, som de selv har lavet, og
dem som andre har lavet tæt derved.
TURFS, NEDSLAGSMÆRKER, SKADER FRA SPIKES
En spiller skal sørge for, at enhver af ham opslået græstørv
omgående lægges tilbage og presses ned. På green skal
enhver skade forårsaget af en bold omhyggeligt udbedres. Når alle spillere har færdigspillet hullet, skal skader
forårsaget af spikes udbedres.
KONKLUSION: STRAF FOR OVERTRÆDELSE
Hvis spillere følger disse retningslinjer, vil spillet blive mere
fornøjeligt for alle. Hvis en spiller vedvarende tilsidesætter disse retningslinjer, kan komiteen idømme en disciplinærstraf, f.eks. spilleforbud på banen i en tidsbegrænset
periode. I tilfælde af et alvorligt brud på etiketten, må
Komiteen diskvalificere en spiller i henhold til Regel 33-7.

DEFINITIONER
ADRESSERE BOLDEN
En spiller har adresseret bolden, når han har placeret sin
kølle ved bolden.
AREAL UNDER REPARATION
Areal under reparation er enhver del af banen, der
er markeret som sådant. Det markeres normalt med
blå pæle eller afstribninger, og disse befinder sig i arealet. Grænsen forlænges lodret ned, men ikke op.
Alt, der vokser i arealet, er en del af arealet under reparation.
BANEN
Er hele området inden for de grænser, som komiteen har
etableret.
BOLD I SPIL
En bold er i spil, når spilleren har udført et slag på teestedet. Bolden er i spil, til den er i hul, tabt, out of bounds,
løftet eller erstattet af en anden bold.
BUNKER
En bunker er en hazard, der består af et behandlet jordstykke, hvorfra græstørven er fjernet og erstattet med
sand eller lignende. Grænsen forlænges lodret ned i bunker, men ikke op. En bold er i bunker, når den ligger i, eller
nogen del af den berører bunkeren.
FLYTTET SIG
En bold anses for at have flyttet sig, hvis den bevæger sig
fra sin position og kommer til hvile i et andet leje.
FORHINDRINGER
Forhindringer er alt tilvirket på banen og omfatter bl.a.
vejes og stiers kunstige overflader, bænke, skilte, pæle
m.m.
FORKERT BOLD
• En forkert bold er enhver anden bold end :
• Spillerens bold i spil.
• Spillerens provisoriske bold.
• En anden bold, der er spillet i henhold til regel 3-3
eller regel 20-7c i slagspil.
GRAVENDE DYR
Dyr, der graver et hul i jorden for at bo eller søge ly i det.
F.eks. muldvarpe, kaniner eller mus, men ikke hunde og
hjorte.
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GREENEN
Greenen er hele det areal, der er særligt behandlet til at
putte på. En bold er på green, hvis nogen del af bolden
berører greenen.
HAZARDER
En hazard er enhver bunker eller vandhazard.
HONNØREN
Den spiller (side), der er berettiget til at spille først fra
teestedet, siges at have honnøren.
LØSE NATURGENSTANDE
Løse naturgenstande er utilvirkede genstande som sten,
blade, grene, orme og lignende forudsat, at disse ikke
er fastgjort, vokser, er jordfaste eller klæber til bolden.
Sand og løs jord er løse naturgenstande på greenen,
men ikke andre steder. Dug og rim er ikke løse naturgenstande.
MARKØR
En markør er en person valgt af komiteen til i slagspil at
føre regnskab med slagspillerens score.
NÆRMESTE PUNKT FOR LEMPELSE
Det “nærmeste punkt for lempelse” er referencepunktet for at tage lempelse efter regel 24-2, 25-1 eller 25-3.
Det er det punkt på banen, som er nærmest det sted,
hvor bolden ligger, og som ikke er nærmere hullet, og
hvor genen ikke ville eksistere, hvis bolden lå der.
OUT OF BOUNDS (UDEN FOR BANEN)
Out of bounds er på den anden side af banens grænser, eller
nogen del af banen, som er markeret som out of bounds.
Det angives som regel med hvide pæle eller afstribninger. Grænsen for out of bounds er præcis ved den side af
afmærkningen, der vender ind mod banen (i jordhøjde).
Pæle eller afstribninger befinder sig out of bounds.
Grænsen forlænges lodret op og ned. Bolden er out, når
hele bolden ligger out of bounds.
OUTSIDE AGENCY
Outside agency er enhver påvirkning af noget eller nogen, der ikke er en del af matchen i et hulspil, eller en
del af slagspillerens side i slagspil. Vejr og vind er ikke en
outside agency.

en bold i henhold til regel 26-1b. Den parallelle vandhazard afmærkes med røde pæle eller afstribninger.
Se i øvrigt ”vandhazarder”.
PROVISORISK BOLD
En provisorisk bold er en bold, der er spillet foreløbigt i
henhold til regel 27-2, hvis den oprindelige bold kan være
tabt andre steder end i en vandhazard eller kan være out
of bounds.
PUTTELINJEN
Puttelinjen er den linje, som spilleren ønsker, at bolden
skal bevæge sig ad efter et slag på greenen. Puttelinjen
strækker sig ikke forbi hullet.
REGEL
Begrebet ”regel” omfatter:
• Golfreglerne og deres fortolkning.
• Turneringsbetingelser.
• Lokale Regler fastsat af Komiteen.
RÅD
Råd er enhver anvisning eller ethvert forslag, der kan påvirke en spiller i hans planlægning af spillet. Oplysning
om reglerne, afstand eller om almindeligt kendte omstændigheder, som f.eks. placeringen af hazarder og
flagstangen på green er ikke råd.
SLAG
Et slag er den fremadgående bevægelse af køllen, som
foretages i den hensigt at slå til bolden og flytte den, men
hvis en spiller frivilligt bremser sit nedsving, inden køllehovedet når bolden, har han ikke udført et slag.
SPILLEHANDICAP
En spillers “spillehandicap” er den talværdi som aflæses i
konverteringstabellen.
STANCE
En spiller har taget sin stance, når han har anbragt sine
fødder ved bolden som forberedelse til at udføre et slag.
STRAFFESLAG
Et straffeslag er et slag, der lægges til spillerens score efter
visse regler.

PARALLEL VANDHAZARD
En parallel vandhazard er en vandhazard eller den
del af en vandhazard, som forløber på en sådan
måde, at det ikke skønnes at være muligt at droppe

5

TABT BOLD
En bold er tabt hvis:
• Den ikke findes eller af spilleren identificeres som
hans inden fem min. efter, at spilleren eller spillerens
side er begyndt at lede efter den.
• Spilleren har sat en anden bold i spil efter en anvendelig Regel.
•
• Spilleren har spillet et slag med en provisorisk bold
fra det sted, eller et sted nærmere hullet end det
sted, hvor den oprindelige bold formodes at være.
TEESTED
Teestedet er startstedet for det hul, der skal spilles. Det
omfatter et rektangulært areal i en dybde af to køllelængder målt fra frontlinien. Frontlinien og siderne afgrænses
på ydersiderne af to teestedsmarkeringer. Bolden er uden
for teestedet, når hele bolden ligger uden for teestedet.
THROUGH THE GREEN
Through the green er hele banens område, undtagen:
•
Teestedet og greenen på det hul, der er ved at blive
spillet.
• Alle banens hazarder.
TILFÆLDIGT VAND
Tilfældigt vand er enhver midlertidig ansamling af vand
på banen (ikke i en vandhazard).
UDSTYR
Udstyr er alt som spilleren bruger, har på, holder eller
bærer, (undtagen den bold spilleren bruger på hullet
og markeringsmærker i brug).
VANDHAZARDER
Vandhazarder er alle have, damme, søer, floder, grøfter, vandløb og lignende uanset om de indeholder vand eller ej, og alt af lignende art på banen.
Vandhazarder markeres med gule pæle. Se endvidere ”parallelle vandhazarder”. Alt areal inden for en
vandhazards grænse er en del af hazarden. Grænserne forlænges lodret opad og nedad. Pæle og afstribninger, der markerer grænsen, befinder sig i hazarden.
Bolden er i vandhazarden, når bare en del af bolden ligger i eller berører vandhazarden.
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ALMINDELIG STRAF
Hvis en golfregel overtrædes i slagspil, skal spilleren lægge to straffeslag til sit score, medmindre en regel foreskriver noget andet. F.eks. et straffeslag eller diskvalifikation.
Hvis en golfregel overtrædes i hulspil, taber spilleren hullet, medmindre en regel foreskriver noget andet. F.eks. et
straffeslag eller diskvalifikation.

REGEL 3 - SLAGSPIL
3-1 VINDER
Den spiller, der spiller runden i færrest antal slag, er
vinder.
3-2 UNDLADELSE AF AT SPILLE BOLDEN I HUL
Spilleren skal spille bolden i hul, før han slår ud fra næste teested, eller - hvis det er sidste hul - før han forlader
green.
Hvis han ikke gør dette, skal han diskvalificeres.

REGEL 1 - SPILLET
1-1 GENERELT
Golfspillet består i med en kølle at spille en bold fra
teestedet og i hul med et eller flere slag.
1-2 PÅVIRKNING AF BOLDEN
En spiller må ikke påvirke boldens position eller bevægelse, undtagen i overensstemmelse med reglerne.
Straf for alvorlig overtrædelse af regel 1-2 : Diskvalifikation.
1-3 AFTALE OM TILSIDESÆTTELSE AF GOLFREGLERNE
Spillerne må ikke enes om at udelukke anvendelsen
af en regel eller se bort fra en straf, der er pådraget.
Straf for overtrædelse af regel 1-3 : Diskvalifikation.

REGEL - 4 KØLLER
4-3 BESKADIGELSE
Hvis en kølle beskadiges under spillets normale gang,
må spilleren :
•
Bruge den på resten af runden.
•
Reparere den, hvis det kan gøres uden at sinke spillet unødigt.
•
Udskifte den med en anden kølle uden at sinke spillet unødigt.
Der må dog ikke lånes en kølle af en anden spiller på
banen.
Straf for overtrædelse af reglen: Se regel 4-4.

REGEL 2 - HULSPIL
2-1GENERELT
En match består i, at en side spiller mod en anden i en
fastsat runde. I hulspil spilles der om de enkelt huller.
Hullet vindes af den spiller, der har brugt færrest slag på
hullet. I en handicapmatch vindes hullet af den spiller,
der har den laveste nettoscore.
2-2 HALVERET HUL
Et hul halveres, hvis begge spillere har brugt samme antal slag på hullet.
2-3 VINDER AF MATCHEN
En match vindes af den spiller, der er flere huller op, end
der er huller tilbage at spille.
2-4 GIVE MODSTANDEREN NÆSTE SLAG, ET HUL ELLER MATCHEN
Når en modstanders bold er i hvile, må spilleren give
modstanderen det næste slag og derved anerkende,
at modstanderen har spillet i hul med dette. En spiller
må give modstanderen hullet eller matchen på et hvilket som helst tidspunkt, inden hullet eller matchen er
færdigspillet (Kan ikke nægtes modtaget eller trækkes
tilbage).

4-4 MAX 14 KØLLER
En spiller må maks. medbringe 14 køller.
Hvis han starter med færre, må han supplere til 14, hvis
spillet ikke sinkes. Der må dog ikke lånes en kølle af en
anden spiller på banen.
Straf for overtrædelse af reglen: To straffeslag pr. hul hvor
overtrædelsen har fundet sted, dog maksimalt fire slag
pr. runde.

REGEL 5 - BOLDEN
5-3 BOLD UBRUGELIG TIL SPIL
En bold er ubrugelig til spil, hvis den er synligt hakket,
revnet eller ude af facon. Er dette tilfældet, må bolden
udskifes. Hvis en bold går i flere stykker som følge af et
slag, skal slaget annulleres og spilles om uden straf.
Hvis en spiller har grund til at formode, at hans bold er
blevet ubrugelig til spil under spillet på et hul, må han
løfte sin bold for at afgøre, om den er ubrugelig. Proceduren, der er beskrevet i Regelbogen, skal følges.
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REGEL 6 - SPILLEREN

•
•

6-1 REGLERNE
Spilleren er ansvarlig for at kende reglerne.

•

6-2A HANDICAP HULSPIL
Spillerne bør inden en hulspilsmatch oplyse hinanden
om deres respektive spillehandicaps.
Hvis en spiller starter en match efter at have oplyst et
forkert spillehandicap, der vil give flere slag, end han er
berettiget til, skal han diskvalificeres.
Ellers spilles med det oplyste spillehandicap.
6-2B HANDICAP SLAGSPIL
En spiller har ansvaret for, at der er anført korrekt spillehandicap på scorekortet før indlevering.

Komiteen har suspenderet spillet.
Han tror, der er fare for lynnedslag.Han søger afgørelse jvf. regel 2-5 eller 34-3 (se regelbogen).
Der findes en anden god grund som f.eks. pludselig
opstået sygdom.

Dårligt vejr er ikke i sig selv en god grund.
Straf for overtrædelse af regel 6-8 : Diskvalifikation.
At forlade banen er ikke i sig selv en afbrydelse af spillet.

REGEL 7 - ØVELSE
7-1A FØR ELLER MELLEM RUNDER
Hulspil: Øvelse på turneringsbanen før og mellem runder
er tilladt.

Et manglende eller for højt anført spillehandicap medfører diskvalifikation.

7-1B FØR ELLER MELLEM RUNDER
Slagspil: Øvelse på banen på spilledagen før runden er ikke
tilladt.

Et for lavt spillehandicap tæller som anført.

Straf for overtrædelse af regel 7-1b : Diskvalifikation.

6-3 STARTTID
Spilleren skal starte på det tidspunkt og i den gruppe,
Komiteen har fastsat.

7-2 UNDER RUNDEN
Mellem spil af to huller må spilleren øve sig i at putte og
chippe på eller nær den green, han lige har spillet på. Derudover må han øve de samme slag på eller nær næste teested
før udslag. Disse øvelsesslag må ikke slås fra en hazard.

Straf for overtrædelse af regel 6-3: Hvis spilleren ankommer til startstedet, parat til at spille, inden for 5 minutter
efter hans starttid, er straffen tab af første hul i hulspil,
eller to strafslag på første hul. Ellers diskvalifikation.
6-5 BOLDEN
Ansvaret for at spille den rigtige bold er spillerens. Bolden bør forsynes med et identifikationsmærke.
6-6 REGNSKAB I SLAGSPIL
Scoren noteres hul for hul af markøren. Spiller og markør
bør konferere. Spilleren er ansvarlig for bruttoscoren på
hvert hul, og at både spiller og markør har skrevet under
før indlevering. Spilleren skal diskvalificeres, hvis en eller
begge underskrifter mangler.

Øvelse må ellers ikke finde sted under spillet.
Øvelse må ikke medføre unødig forsinkelse af spillet.

REGEL 8 - RÅD
8-1 RÅD
En spiller må ikke give eller bede om råd under runden.
8-2 UDPEGNING AF SPILLELINJE
En spiller må få udpeget spillelinjen af hvem som helst
undtagen på green.

Der må ikke ændres på scorekortet efter indlevering.
En for lavt noteret score medfører diskvalifikation, undtagen hvis det er fordi man mangler at medregne en straf
man ikke vidste man havde fået. Så er straffen to straffeslag
plus den straf man ikke fik medregnet.
En for højt noteret score tæller som anført.
6-7 FORSINKELSE AF SPILLET
Spillet skal spilles uden unødig forsinkelse og i overensstemmelse med eventuelle retningslinjer for spilletempo.
Gentagen overtrædelse af regel 6-7 medfører
diskvalikation.
6-8 AFBRYDELSE AF SPILLET
Spilleren må ikke afbryde spillet medmindre :

REGEL 9 – OPLYSNING AF SLAGTAL
9-1 ANTAL SLAG – GENERELT
I det antal slag, en spiller har brugt, skal medregnes ethvert straffeslag, han har pådraget sig.
9-2 ANTAL SLAG HULSPIL
Modstanderen skal hurtigst muligt orienteres om eventuelle straffeslag, som spilleren har pådraget sig. Modstanderen har til enhver tid ret til at få oplyst det antal
slag, spilleren har brugt.
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9-3 ANTAL SLAG SLAGSPIL
En spiller, der har pådraget sig straffeslag, bør hurtigst
muligt meddele dette til sin markør.

REGEL 10 – SPILLEORDEN HULSPIL
10-1 SPILLEORDEN HULSPIL
På første teested afgøres rækkefølgen af startlisten. Hvis
der ikke er en startliste, bør der trækkes lod om honnøren. Vinderen af et hul har honnøren på det næste hul.
Den bold, der ligger længst fra hullet, skal spilles først.
Hvis en spiller slår uden for tur, kan modstanderen straks
forlange slaget annulleret og slået om i korrekt rækkefølge - uden straf.
10-2 SPILLEORDEN SLAGSPIL
På første teested afgøres rækkefølgen af startlisten. Hvis
der ikke er en startliste, bør der trækkes lod om honnøren.
Spilleren med det laveste score på et hul tager honnøren på
næste teested.
Den bold, der ligger længst fra hullet, skal spilles først.
Hvis en spiller slår uden for tur pådrages ingen straf, og
bolden skal spilles, som den ligger.

hul, skal spilleren sige, at han vil rette fejlen, inden han forlader greenen).
11-5 SPIL FRA FORKERT TEESTED
§ Regel 11-4 gælder.

REGEL 12 – SØGNING EFTER BOLDEN OG IDENTIFICERING AF BOLDEN
12-1 SØGNING EFTER BOLD; AT KUNNE SE BOLDEN
Over alt på banen må spilleren berøre eller bøje græs
m.m. så meget som nødvendigt for at finde og identificere bolden. Boldens leje må ikke herved forbedres.
Spilleren har ikke nødvendigvis ret til at kunne se bolden,
når den skal spilles.
12-2 IDENTIFICERING AF BOLD
Ansvaret for at spille den rigtige bold påhviler spilleren.
Hvis en spiller har grund til at tro, at en bold i hvile er
hans, og det er nødvendigt at løfte bolden for at identificere den, må han løfte bolden uden straf for at identificere den.

REGEL 11 – TEESTEDET

Følgende procedure skal følges :
•
Spilleren skal gøre sine medspillere opmærksom på,
at han vil løfte sin
•
Bold for at identificere den.
•
Disse skal så have mulighed for at overvære, at bolden løftes og
•
Genplaceres.
•
Boldens position skal markeres.
•
Bolden må renses i det omfang, det er nødvendigt
for at identificere den.
•
Bolden skal genplaceres.

11-1 AT TEE’E
Bolden må placeres på en tee, sand eller andet materiale for
at hæve den op over jorden.

Straf for overtrædelse af proceduren i regel 12-2: Et straffeslag. Hvis bolden ikke genplaceres, får spilleren i alt to
straffeslag.

10-3 SPILLEORDEN VED PROVISORISK BOLD ELLER
ANDEN BOLD FRA TEESTEDET
En sådan bold skal spilles efter, at de andre spillere har spillet
deres første slag på hullet.

11-2 TEESTEDSMARKERINGER
Før spillerens første slag på et hul skal markeringerne anses
for at være faststående.
11-3 BOLD FALDER NED FRA TEE
Hvis bolden ikke er i spil, må den tees op påny.
11-4 SPIL FRA ET STED UDEN FOR TEESTEDETS
GRÆNSER
Hulspil: Modstanderen kan med det samme forlange slaget
annulleret og slået om uden straf.
Slagspil: Slaget skal annulleres, og en ny bold spilles med
to straffeslag inden for teestedets grænser. Det annullerede
slag tæller ikke i slagspillerens score.

REGEL 13 – BOLDEN SKAL SPILLES, SOM DEN
LIGGER
13-1 BOLDEN SKAL SPILLES, SOM DEN LIGGER
– Medmindre andet er foreskrevet i reglerne.
13-2 LEJEFORBEDRING
Medmindre andet er foreskrevet i reglerne, må en spiller
ikke forbedre:
•
Sin bolds position eller leje.
•
Området for sin tilsigtede stance eller sving.
•
Sin spillelinje.
Det område, hvori han skal droppe eller placere sin bold.

Hvis spilleren ikke retter sin fejl, inden han slår ud fra næste
teested, skal han diskvalificeres. (Hvis fejlen er sket på sidste
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13-3 OPBYGNING AF STANCE
Spilleren må placere sine fødder fast på jorden, men han
må ikke bygge sin stance op.
13-4 BOLD I HAZARD (VANDHAZARD ELLER BUNKER); FORBUDTE HANDLINGER
Før spilleren udfører et slag til en bold, der er i en hazard,
må han ikke:
•
Undersøge beskaffenheden af hazarden (eller af nogen tilsvarende hazard).
•
Berøre hazardens bund eller vandet i en vandhazard
med hånden eller en kølle.
•
Berøre eller flytte en løs naturgenstand, der ligger i
eller berører hazarden.

REGEL 14 – SLAGET TIL BOLDEN

14-1 Slaget til bolden skal være reelt
Et slag til bolden skal være reelt. Bolden må ikke skubbes,
skrabes eller skovles.
14-2 HJÆLP
En spiller må ikke modtage fysisk hjælp under udførelsen
af et slag. En spiller må ikke tillade sin caddie eller partner
at opholde sig på eller tæt ved spillelinjens eller puttelinjens forlængelse bag bolden.
14-3 KUNSTIGE HJÆLPEMIDLER
Der må ikke anvendes nogen form for kunstige hjælpemidler, der kan hjælpe med udførelsen af et slag, eller
hjælpe til at bedømme eller måle afstand eller forhold,
der vil kunne indvirke på spillet. (Undtagelser: se
regelbogen).
14-4 BOLDEN RAMMES MERE END EN GANG
Hvis bolden rammes mere end en gang af køllen under
udførelsen af et slag, skal slaget tælles, og et straffeslag
lægges til spillerens score.

REGEL 15 – ERSTATNINGSBOLD; FORKERT BOLD
15-1 GENERELT
Spilleren skal spille i hul med den bold, han har spillet fra
teestedet, medmindre en regel giver ham lov til at erstatte den med en anden bold.
15-2 ERSTATNINGSBOLD
En spiller må erstatte en bold, når han går frem efter en
regel, som tillader ham at spille, droppe eller placere en
anden bold for at færdiggøre spillet af hullet.
Hvis spilleren erstatter en bold, når reglerne ikke tillader
dette, er erstatningsbolden ikke en forkert bold; den bliver bolden i spil.

Spilleren kan rette sin fejl (iht. Regel 20-6) inden han spiller et slag til erstatningsbolden.
Hvis fejlen ikke rettes inden spilleren slår til bolden, pådrager spilleren sig straffen efter den anvendelige regel.
Undtagelse: Hvis en spiller pådrager sig straf for at udføre
et slag fra et forkert sted, er der ikke yderligere straf for at
erstatte en bold, selv om reglerne ikke tillader erstatning.
15-3 FORKERT BOLD
Hulspil: Hvis en hulspiller spiller et slag med en forkert
bold, taber han hullet.
Disse slag til forkert bold tæller ikke med i spillerens score.
Slagspil: Hvis en slagspiller spiller et eller flere slag med
en forkert bold, pådrager han sig to straffeslag.
Fejlen skal rettes ved at spille den rigtige bold.
Slag til en forkert bold tæller ikke i slagspillerens score.
Hvis spilleren ikke retter sin fejl, inden han slår ud fra næste teested, skal han diskvalificeres. (Hvis fejlen er sket på
sidste hul, skal spilleren sige, at han vil rette fejlen, inden
han forlader greenen).

REGEL 16 – GREENEN
16-1A BERØRING AF PUTTELINJE
Puttelinjen må ikke berøres. Dog må spilleren
eksempelvis:
•
Fjerne sand, løs jord og løse naturgenstande.
•
Presse boldmarkeringsmærker ned.
•
Reparere nedslagsmærker og gamle hulpropper.
16-1B BOLDEN LØFTES
På green må bolden løftes og renses.
Bolden skal markeres, før den løftes.
Bolden skal genplaceres.
16-1C UDBEDRING AF SKADER
Spilleren må udbedre skader i form af ujævnheder ved
gamle huller og mærker efter boldnedslag.
16-1D UNDERSØGELSE AF OVERFLADEN
Under spillet af et hul må greenens overflade ikke undersøges ved at rulle en bold hen over den eller ved at
stryge mod eller med græssets vækst.
16-1E SKRÆVE OVER ELLER STÅ PÅ PUTTELINJEN
Under udførelsen af et slag på green må spilleren ikke
skræve over eller stå på puttelinjen eller en forlængelse
af denne linje bag bolden.
16-1F AT UDFØRE ET SLAG MENS EN ANDEN BOLD
BEVÆGER SIG
Spilleren må ikke slå, mens en anden bold bevæger sig
efter et slag fra greenen.
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16-2 BOLD, DER HÆNGER IND OVER HULLET
Når en bold hænger ind over hullet, må spilleren gå hen
til hullet og vente ti sekunder på, at den falder i hul. Spilleren skal derefter slå bolden i hul. Hvis bolden falder i hul
efter, at de ti sekunder er gået, men inden spilleren slår
den i hul, skal spilleren lægge et straffeslag til sit score.

REGEL 17 – FLAGSTANGEN
17-1 FLAGSTANGEN PASSET, FJERNET ELLER HOLDT
VEJRET
Før og under et slag kan spilleren lade flagstangen passe,
fjerne eller holde i vejret for at angive hullets placering.
17-3 BOLD RAMMER FLAGSTANGEN ELLER DEN, DER
PASSER DEN
Bolden må ikke ramme flagstangen, når denne passes, er
fjernet eller holdt i vejret, eller nogen person, der passer
den.
Bolden må ikke ramme flagstangen, der står upasset i
hullet, når bolden spilles fra greenen.
17-4 BOLD HVILENDE MOD FLAGSTANGEN
Når bolden hviler mod flagstangen, må spilleren bevæge
eller fjerne flagstangen, og hvis bolden derved falder i
hul, skal spilleren anses for at have spillet bolden i hul
med sit sidste slag.

REGEL 18 – BOLD I HVILE FLYTTET

18-1 AF OUTSIDE AGENCY
Ingen straf, bolden skal genplaceres.

18-2 AF SPILLEREN ELLER SPILLERENS UDSTYR
Bolden skal genplaceres med et straffeslag.
18-3 AF MODSTANDEREN I HULSPIL
Bolden skal genplaceres. Spilleren får ingen straf.
Modstanderen i hulspil pådrager sig et straffeslag, hvis
bolden bevæges af ham på anden måde end under
søgning.
18-4 AF MEDSLAGSPILLEREN ELLER MEDSLAGSPILLERENS UDSTYR
Ingen straf, bolden skal genplaceres.
18-5 AF ANDEN BOLD
Den flyttede bold skal genplaceres.

REGEL 19 – BOLD I BEVÆGELSE FØRT UD AF
RETNING ELLER STOPPET
19-1 AF OUTSIDE AGENCY
Bolden skal spilles som den ligger. (Undtagelser: Se regel

19-1 i regelbogen). Ingen straf.
19-2 AF SPILLER ELLER SPILLERENS UDSTYR
Hulspil: Spilleren pådrager sig et straffeslag.
Slagspil: Spilleren pådrager sig et straffeslag.
Bolden skal spilles, som den ligger.
19-3 AF MODSTANDEREN I HULSPIL
Spilleren må spille bolden, som den ligger, eller straks annullere slaget og spille bolden om. Ingen straf.
19-4 AF MEDSLAGSSPILLER ELLER MEDSLAGSPILLERENS UDSTYR
Bolden skal spilles, som den ligger. (Se 19-1, outside
agency).
19-5 AF ANDEN BOLD
I hvile: Bolden spilles, som den ligger. Ingen straf, medmindre der spilles slagspil, og begge bolde lå på green
inden slaget.
I bevægelse: Bolden spilles, som den ligger. Ingen straf,
medmindre regel 16-1f blev overtrådt.

REGEL 20 – LØFTE, DROPPE OG PLACERE; SPIL
FRA FORKERT STED
20-1 AT LØFTE
En bold, der løftes i henhold til reglerne, må løftes af spilleren, hans partner eller en anden person, som spilleren
har givet tilladelse. Spilleren er ansvarlig.
Bolden skal markeres, før den løftes, hvis det sker i henhold til en regel, der kræver genplacering.
20-2A AT DROPPE (AF HVEM, HVORDAN)
Bolden skal droppes af spilleren selv. Han skal stå oprejst,
holde bolden i skulderhøjde med strakt arm og lade bolden falde. Hvis bolden rammer spilleren eller hans udstyr,
skal der droppes om uden straf. Ingen begrænsning på
antal gange, der skal droppes om.
20.2B AT DROPPE (HVOR)
Bolden skal droppes inden for det område, den benyttede regel foreskriver.
20-2C DROPPE OM
En bold skal droppes om uden straf, hvis den:
•
Ruller ind i og kommer til hvile i en hazard.
•
Ruller ud af og kommer til hvile uden for en hazard.
•
Ruller ind på og kommer til hvile på en green.
•
Ruller og kommer til hvile out of bounds (uden for
banen).
•
Ruller tilbage og kommer til hvile i et leje, hvor der er
gene fra det, der
•
Er taget lempelse fra( unormale overfladeforhold,
ikke flytbar forhindring
•
Eller en lokal Regel), eller ruller tilbage i det
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•
•

nedslagsmærke,
Hvorfra den blev løftet (25-2).
Ruller og kommer til hvile mere end to køllelængder
fra det sted, hvorden først ramte en del af banen.

Ruller og kommer til hvile nærmere hullet end:
•
Dens oprindelige position eller skønnede position,
medmindre reglerne tillader noget andet.
•
Det nærmeste punkt for lempelse eller størst mulig
lempelse.
•
Det punkt, hvor den oprindelige bold sidste krydsede vandhazardens eller den parallelle vandhazards
grænse.
•
Hvis bolden, når den droppes om, igen ruller ind i en af
de nævnte situationer, skal den placeres så nær som muligt ved det sted, hvor den først ramte en del af banen, da
den blev droppet om.
20-3 AT PLACERE OG GENPLACERE
En bold, der skal placeres, skal placeres af spilleren. Hvis
den skal genplaceres, kan den person, der løftede bolden, også foretage genplaceringen på spillerens ansvar.
20-4 HVORNÅR EN BOLD IGEN ER I SPIL
Hvis spilleren løfter sin bold, der er i spil, er den igen i spil,
når den er droppet eller placeret.
En erstatningsbold bliver bolden i spil, når den er droppet eller placeret.
20-5 TILBAGE OG SLÅ
Hvis spilleren ifølge en regel kan eller skal spille sit næste
slag fra det sted, hvorfra et tidligere slag blev slået, skal
han gøre følgende:
•
Teestedet: Bolden må spilles hvor som helst inden
for teestedets grænser,
•
og den må tees op.
•
Through the green: Bolden skal droppes.
•
Fra en hazard: Bolden skal droppes.
På greenen: Bolden skal placeres.
20-6 AT LØFTE EN BOLD, DER ER DROPPET ELLER
PLACERET FORKERT ELLER ERSTATTER DEN OPRINDELIGE, UDEN AT DET ER TILLADT
Hvis en bold droppes eller placeres forkert, men endnu
ikke er spillet, må spilleren løfte den uden straf, og han
skal derefter anvende den rigtige fremgangsmåde.
20-7 SPIL FRA FORKERT STED
Hulspil: Hvis en hulspiller udfører et slag fra et forkert
sted, taber han hullet.
Slagspil: Hvis en slagspiller spiller sin bold, som er droppet eller placeret et forkert sted, eller som er flyttet og
ikke genplaceret, pådrager han sig to straffeslag. Hullet
spilles færdig med bolden.

REGEL 21 – RENSNING AF BOLD
En bold, der er løftet, må renses, undtagen når den er
løftet:
•
For at afgøre, om den er ubrugelig til spil.
•
For at blive identificeret (må renses så meget som
nødvendigt for at
•
kunne identificere bolden).
•
Fordi den er til hjælp eller til gene for spillet.
•
Straf for overtrædelse: et straffeslag.

REGEL 22 – BOLD TIL HJÆLP ELLER GENE
En spiller må:
•
Løfte sin bold, hvis han mener, den kan være til
hjælp for nogen anden spiller.
•
Få enhver anden bold løftet, hvis han mener, at den
kan være til gene for ham selv, eller til hjælp for nogen anden spiller.

REGEL 23 – LØSE NATURGENSTANDE
23-1 LEMPELSE
Løse naturgenstande må fjernes over alt på banen uden
straf, undtagen når både bolden og den løse naturgenstand ligger i samme hazard.
Bolden må ikke flytte sig, når den løse naturgenstand
fjernes. Hvis bolden flytter sig, får spilleren et straffeslag,
og bolden skal genplaceres.
På green: Bolden skal genplaceres uden straf.

REGEL 24 – FORHINDRINGER
24-1 FLYTBAR FORHINDRING
Hvis bolden ikke ligger i eller på forhindringen, må denne fjernes. Hvis bolden flyttes herved, skal den genplaceres uden straf.
Hvis bolden ligger i eller på forhindringen, må bolden
løftes og forhindringen fjernes.
Bolden skal derefter droppes så tæt som muligt på det
sted, der befinder sig direkte under det sted, hvor bolden
lå i eller på forhindringen, men ikke nærmere hullet. På
green skal bolden placeres.
Når en bold er i bevægelse, må en forhindring, der kunne
påvirke boldens bevægelse, med undtagelse af spillernes udstyr eller flagstangen, når den er passet, fjernet
eller holdt i vejret, ikke fjernes.
24-2A IKKE-FLYTBAR FORHINDRING (TIL GENE FOR
SPILLET)
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En ikke flytbar forhindring er til gene for spillet, hvis bolden ligger i, på eller ved forhindringen, så spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving hindres.
24-2B IKKE-FLYTBAR FORHINDRING (LEMPELSE)
Spilleren kan få lempelse uden straf, undtagen når en
bold er i en vandhazard eller parallel vandhazard.
Spilleren skal finde det nærmeste punkt på banen, der
ikke har genen, ogikke er i en hazard eller på en green.
Fra dette punkt må bolden droppes inden for en køllelængde men ikke nærmere hullet.
Hvis bolden er i bunker, skal bolden enten:
•
Droppes som ovenfor, dog skal det ske i bunkeren.
•
Droppe uden for bunkeren med et straffeslag i retning direkte væk fra hullet, således at det sted hvor
bolden lå i bunkeren holdes mellem spilleren og
hullet.
Hvis bolden er på greenen, skal den placeres (ikke droppes) jf. ovenfor.

REGEL 25 – UNORMALE OVERFLADEFORHOLD
25-1 TILFÆLDIGT VAND, AREAL UNDER REPARATION
OG VISSE SKADER PÅ BANEN
Der er gene for spillet, når bolden ligger i eller berører
tilfældigt vand, areal under reparation og skader fra gravende dyr eller fra fugle, eller når spillerens stance eller
området for hans tilsigtede sving generes. På green ligeledes hvis genen er i puttelinjen. Man kan få lempelse
uden straf.
Lempelse through the green: Spilleren skal finde det
nærmeste punkt på banen, der ikke har genen og ikke er
i en hazard eller på en green. Fra dette punkt må bolden
droppes inden for en køllelængde men ikke nærmere
hullet. Bolden må droppes uden straf.
Lempelse i en hazard: Enten uden straf i hazarden som
beskrevet ovenfor med størst mulig lempelse, eller med
et straffeslag uden for hazarden.
Når bolden droppes uden for hazarden, skal det sted,
hvor bolden lå i hazarden, holdes mellem spilleren og
hullet.
Bolden skal droppes på denne linje bag hazarden.
Lempelse på green: Bolden må løftes uden straf og
placeres på det nærmeste sted, som giver størst mulig
lempelse. Dette sted må dog ikke være nærmere hullet
eller i en hazard. Stedet skal ikke nødvendigvis være på
greenen.
25-2 BOLD FÆSTNET I EGET NEDSLAGSMÆRKE
En sådan bold må, på tætklippet areal (fairwayhøjde eller

lavere) through the green, droppes uden straf så tæt som
muligt på det sted, hvor den lå, men ikke nærmere hullet.
25-3 FORKERT GREEN
Hvis bolden ligger på en anden green end den green,
der hører til hullet, der spilles, må bolden ikke spilles.
Spilleren skal finde det nærmeste punkt uden for greenen, som ikke er nærmere hullet, ikke er i en hazard og
ikke på green. Bolden skal droppes uden straf inden for
en køllelængde fra dette punkt.
Gene for sving eller stance giver ikke lempelse efter denne regel.

REGEL 26 – VANDHAZARDER
26-1 BOLD I VANDHAZARD
For at kunne gå frem efter denne Regel skal det være
en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i
vandhazarden.
Spilleren må med et straffeslag spille sit næste slag så
nær som muligt fra det sted, hvorfra den oprindelige
bold sidst blev spillet, eller med et straffeslag droppe en
bold hvor som helst bag vandhazarden på linjen “hul sidste skæringspunkt”.
Når bolden er i en parallel vandhazard, har spilleren yderligere mulighed for at droppe en bold med et straffeslag
uden for vandhazarden, inden for to køllelængder og
ikke nærmere hullet fra det punkt, hvor den oprindelige
bold sidst krydsede vandhazardens grænse, eller inden for to køllelængder på den modsatte side af hazarden i samme afstand fra hullet som det oprindelige
skæringspunkt.

REGEL 27 – BOLD TABT ELLER OUT OF BOUNDS
27-1A AT GÅ FREM EFTER SLAG OG AFSTAND
En spiller må på hvilket som helst tidspunkt, med et straffeslag, spille en bold fra et sted så nær som muligt ved
det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet,
det vil sige gå frem med et straffeslag og tab af afstand.
27-1B+C BOLD TABT ELLER OUT OF BOUNDS
Når en bold er tabt uden for en vandhazard eller out of
bounds, skal spilleren med et straffeslag spille en bold så
tæt som muligt fra det sted, hvorfra den oprindelige bold
sidst blev spillet.
27-2 PROVISORISK BOLD
Hvis en bold kan være tabt uden for en vandhazard eller out of bounds, må spilleren spille en provisorisk bold.
Spilleren skal sige, at han vil spille en provisorisk bold, før
den spilles.
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Hvis spilleren ikke gør dette, bliver den nye bold automatisk bolden i spil med et straffeslag og tab af afstand.
Den provisoriske bold bliver bolden i spil med et straffeslag og tab af afstand, hvis den oprindelige bold viser
sig at være tabt eller out bounds.
Hvis noget slag spilles med den provisoriske bold fra et
sted nærmere hullet end det sted, hvor den oprindelige
bold formodes at være, bliver den bolden i spil, og den
oprindelige bold skal opgives.
Hvis den oprindelige bold hverken er tabt eller out of
bounds, skal den provisoriske bold ikke tælle, og spillet
skal fortsætte med den oprindelige.

REGEL 28 – USPILLELIG BOLD

Spilleren må dømme sin bold for uspillelig over alt på banen, undtagen når bolden er i en vandhazard. Hvis den
dømmes uspillelig, har spilleren flg. muligheder :
AA Spille en bold så tæt som muligt, men ikke nærmere
hullet fra det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst
blev spillet.
BB Droppe en bold inden for to køllelængder fra det
sted, hvor bolden lå, men ikke nærmere hullet.
CC Droppe en bold hvor som helst bag ved det sted,
hvor bolden lå, på linjen “hul – bold”.
Hvis bolden ligger i en bunker, må spilleren vælge mellem de tre muligheder, dog skal bolden, hvis ”B” eller ”C”
vælges, droppes i bunkeren.
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