Det følgende er en oversigt over de vigtigste og hyppigst anvendte golfregler. Det er på ingen måde
udtømmende; men en oversigt over de vigtigste regler, som enhver golfspiller skal have som paratviden.
De 2 grundlæggende regler er:
1
2

spil bolden som den ligger
spil banen som den er

Desværre er det ikke altid muligt at overholde disse 2 regler. Det følgende handler derfor om: Hvad så?
Bold spilles IKKE, som den ligger (slagspil)
Uden straf

Bold i areal under
reparation (blå
markering)
Tilfældigt vand
Ikke-flytbar
forhindring når bolden
ikke er i en hazard

Med 1
strafslag

Unormale baneforhold
Bold i vandhazard med
gul markering

Bold i vandhazard med
rød markering

Uspillelig bold, der
ikke ligger i en
vandhazard

Tabt bold

Med 2
strafslag
Diskvalifika
tion

Bold out of bounds
(hvid markering)
Spil fra et forkert sted
Spil med forkert bold
Hvis spil fra forkert
sted giver en stor
fordel eller forkert
bold ikke rettes.

Find det sted som opfylder følgende 3 betingelser:
1) Den ting der søges lempelse for er ikke til gene for hverken
stands eller sving
2) Det er ikke nærmere flaget end boldens placering
3) Som betyder den kortest mulige flytning af bolden.
Der skal spilles fra et sted indenfor 1 køllelængde fra dette sted.
(droppe eller hvis bolden var på green placere)

Der er 2 muligheder: Enten
1) spil en ny bold derfra, hvor du slog den første bold, eller
2) spil en ny bold fra et sted på den halvlinje, der starter ved flaget
og går gennem referencepunktet, som er det sted bolden sidst
passerede vandhazardens grænse, således at passagestedet ligger
mellem den nye bold og flaget.
Der er 4 muligheder: Enten
1) spil en ny bold derfra, hvor du slog den første bold, eller
2) spil en ny bold fra et sted på den halvlinje, der starter ved flaget
og går gennem referencepunktet, som er det sted bolden sidst
passerede vandhazardens grænse eller den uspillelige bolds
placering, således at referencepunktet ligger mellem den nye bold
og flaget. Eller
3) spil en bold der ligger indenfor 2 køllelængder fra
referencepunktet, dog ikke tættere på flaget. Eller
4) hvis det er en vandhazard: spil en bold der ligger indenfor 2
køllelængder fra det punkt på den anden side af hazarden som
ligger i samme afstand fra flaget som referencepunktet, dog ikke
tættere flaget.
Spil en ny bold derfra, hvor du slog den tabte bold

Slaget annulleres og der spilles derefter fra det rigtige sted/ rigtige
bold.
I en stablefordturnering gælder diskvalifikationen kun hullet. Dvs.:
hullet skal streges og spilleren kan fortsætte.

Hvis man ikke spiller banen, som den er.
Hvis bolden er
teestedet

Uden
straf

Through the
green
green

2
strafslag

Bunker
vandhazard
teestedet
Through the
green
green
Bunker
vandhazard

At lægge bolden på 1 tee til
1.slag på hullet.

Fjerne løse
naturgenstande
uden at bolden
flyttes.

Opretning af
nedslagsmærker
Sand og jord må børstes væk
som løse naturgenstande

Flytte teestedsmarkeringer
inden 1.slag på hullet.

Oprette ujævnheder, der
ikke er nedslagsmærker
Fjerne løse naturgenstande

Fjerne flytbare
forhindringer, der
IKKE er out of
boundsmarkering..
Bolden
genplaceres, hvis
den flyttes ved
processen,

Enhver ændring af
den fastsiddende
natur, som på nogen
måde kan forbedre
betingelserne for at
gennemføre slaget,
herunder out of
boundsmarkeringer.

Berøre hazardens bund med
slagredskabet undtagen i
forbindelse med den
fremadgående bevægelsen
ved gennemførelsen af
slaget

Andre forholdsvis ofte forekommende ting, der udløser strafslag:
-

-

-

Udenfor green at flytte sin bold på andre måder end ved at gennemføre et slag: 1 strafslag og bolden skal
genplaceres. Hvis genplaceringen ikke finder sted tildeles yderligere 1 strafslag. På green må bolden løftes
og rengøres uden straf forudsat, at man entydigt har markeret boldens placering.
Et slag fra green rammer en anden bold på green eller flaget: 2 strafslag. (Den anden bold genplaceres).
Bold markeret til siden på green og ikke markeret tilbage inden puttet udføres: 2 strafslag. Hvis puttet
ikke går i hul annulleres slaget og et nyt put foretages fra det rigtige sted.
At spille videre med en bold, som man har ledt efter mere end 5 minutter: 2 strafslag for spil med en
forkert bold, spilleren skal gå tilbage til, hvor han slog fra sidst og sætte en ny bold i spil, Hvis det sidste
undlades inden udslaget på næste tee diskvalificeres spilleren (stableford: hullet streges).
Drop/placering skal foretages af spilleren selv. Drop fra skulderhøjde. Hvis bolden efter droppet triller
mere end 2 køllelængder væk fra nedslaget eller fra/til hazard skal der droppes om én gang, hvis det også
skal underkendes placeres bolden så tæt som muligt på nedslagsstedet.

Andre forhold, der ikke udløser strafslag (men som burde gøre det)
-

Undladelse af at rette nedslagsmærker op og lægge turf på plads.
Undladelse af at lukke igennem, hvis man ikke umiddelbart kan finde sin bold.
Slå ud før man er sikker på, at den foran gående bold er i sikkerhed.

