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Hvorfor?

Hvorfor nye regler?

1) Reglerne skal forenkles.

2) Reglerne skal moderniseres.

3) Der skal være færre straffe.

4) Der skal fokuseres på hurtigere spil.
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Velkommen



Regelbøger mv.

Der findes tre officielle regelbøger:

1) Spillerens udgave af Regelbogen (til spillerne).

2) Regelbogen (til semi-nørder).

3) Den officielle guide til golfreglerne (nørder).

Derudover findes en række letlæselige regelbøger, såsom:

1. “Lommeguiden” (DGU).

2. “Den Lille” (Lomme-ABC) (Oswald Academy).

3. “Den Mellem” (Førstehjælpsbogen) (Oswald Academy).

4. “Den Store” (A-Z-bogen) (Oswald Academy).

Da reglerne er ændret utroligt meget, bør I alle købe både 1) Spillerens 
udgave af Regelbogen og 2) en letlæselig regelbog.

Regelbøger
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AFSTANDSMÅLER
(Regel 4.3)

Afstandsmåler
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I 2018.

Brug af afstandsmåler var forbudt, medmindre en 
lokalregel tillod det.

Fra 2019 af.

Brug af afstandsmåler er tilladt, medmindre en lokalregel 
forbyder det.

Afstandsmåler
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NY CITRONMÅNE-KAGE-
REGEL!

(Regel 14.6b mv.)

Citronmåne-kage-regel!
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NY “CITRONMÅNE-KAGE-REGEL” i 2019-reglerne!

1) Spille dér, hvorfra man spillede sidst.
Hvis man skal spille en bold fra der, hvorfra man spillede sidst (fx. 
fordi bolden er out of bounds eller fordi man tager lempelse fra et 
strafområde), så skal man ikke nødvendigvis spille fra præcis dér, 
hvorfra man spillede sidst. Man skal nemlig…:

1. Finde referencepunktet (der, hvorfra man spillede sidst).
2. Droppe i droppeområdet (som er én køllelængde fra 

referencepunktet, ikke nærmere hullet) - dvs. i et område, der ligner 
en “citronmåne-kage”!

- På green skal man dog placere den dér, hvorfra man spillede sidst.
- På teestedet må man dog - ligesom i 2018 - tee’en den op alle steder 
inden for teestedet.

Citronmåne-kage-regel!
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Dette er således anderledes end i 2018, hvor man skulle droppe 
det præcise sted.

Samme citronmåne-regel er der vedrørende…:

2) “Flaglinje-reglen” (sæt en tee ned et sted på linjen og drop 
inden for en citronmåne deraf, dvs. inden for én køllelængde 
deraf, ikke nærmere hullet). 

3) “Fæstnet bold” (drop i citronmånen, som defineres af én 
køllelængde fra punktet lige bag fæstnings-hullet, ikke 
nærmere hullet).

Citronmåne-kage-regel!
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TEESTEDET
(Regel 6.2)

Teestedet
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Meget de samme regler som i 2018. 

Dog ny regel vedrørende bold, der ryger ned fra tee’en 
i et (næsten) luftslag: 

Hvis den ligger inden for teestedet, må man i 2019 gerne 
bare lægge den op på tee’en igen og spille uden straf (i 
2018 kostede det ét straffeslag). 

Slaget talte dog naturligvis, således at det bliver slag 
nummer to (i 2018 havde det været slag nummer tre).

Teestedet
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DROPPE
(Regel 14.3)

Droppe
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1) Måden at droppe på.

Efter de gamle regler (2018) skulle man:

• … stå oprejst…
• … have bolden i skulderhøjde…
• …i strakt arm…
• …lade den falde (dvs. ikke give den backspin el.l.).

Efter 2019-reglerne…:

• … skal man droppe bolden fra knæhøjde
• (= højden fra knæet og ned til jorden, når man står i 

oprejst position).

• … må bolden må ikke røre dig selv (udover hånden!) 
eller dit udstyr før den rammer jorden.

• … skal man lade den falde.

Droppe

14



2) Gamle droppe-om-regler ændres.
Derudover har man ophævet en del af (ikke alle!) de tidligere 
besværlige droppe-om-regler. Efter de gamle regler skulle man 
droppe om i en masse forskellige situationer, såsom…:

• …når bolden ruller og kommer til hvile mere end to 
køllelængder fra det sted, den landede på banen i droppet.

• … når bolden ruller ned i og kommer til hvile i en 
vandhazard.

• … når bolden ruller ind på og kommer til hvile på en green.
• … når bolden ruller nærmere hullet end nærmeste punkt 

for lempelse.

I 2019 skal du blot droppe i droppeområdet (lempelsesområdet - fx i 
citronmånen) og bolden skal ende der - ender den andre steder, skal 
man droppe om.

Droppe
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3) Korrekt måde.

Du skal droppe på en korrekt måde (ikke kaste, ram banen i 
droppeområdet osv.):

Drop om og om og om, hvis du ikke har droppet på en korrekt 
måde (uden øvre begrænsning på antallet af om-drop). 

Droppe
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4) Korrekt sted.
Du skal droppe et korrekt sted (se næste slides).
Hvis bolden ender et forkert sted (uden for 
droppeområdet): Drop om én gang og - hvis den 
igen ender et forkert sted - placer den så dér, hvor 
den først ramte banen i omdroppet.

Droppe
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5) Udmåle droppeområde.

Man må som sådan bruge alle køller til at måle ud med, men 
begrebet “én køllelængde” er defineret som længden af ens 
længste medbragte kølle pånær putteren. 

Dette gælder, uanset hvilken kølle du vælger at måle med i den 
konkrete situation.

EKSEMPEL.
Hvis du måler med dit 9-jern, så er det således stadig din (typisk) drivers 
længde (eventuelt gange to), der udgør droppeområdets længde.

Droppe
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LØSE 
NATURGENSTANDE

(Regel 15.1)

Løse naturgenstande
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1) Fjerne dem alle steder.
Efter 2019-golfreglerne, må man som 
udgangspunkt fjerne løse naturgenstande alle
steder på banen (og uden for banen!) uden straf.

I modsætning til de gamle 2018-regler må man 
således gerne fjerne løse naturgenstande også fra 
en bunker eller fra et strafområde, selvom bolden 
ligger i samme bunker eller strafområde!

Løse naturgenstande
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2) Bold flytter sig.
Hvis bolden flytter sig, når man flytter en løs naturgenstand, 
skal bolden efter 2019-golfreglerne genplaceres, og man får 
ét strafslag, medmindre bolden lå på green.

3) Genplacere løs naturgenstand?
Det præciseres i det nye regler, at løse naturgenstande, der 
lovligt fjernes, ikke behøver at blive genplaceret bagefter.

Løse naturgenstande
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FORHINDRINGER
(Regel 15.2)

Forhindringer
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1) Hvad?
En forhindring er – ligesom efter de gamle regler – fx 
en dåse eller et sprinklerdæksel.

2) Flytbare forhindringer.
Man må efter de nye regler som udgangspunkt altid 
fjerne flytbare forhindringer, dvs. uanset hvor bolden 
ligger og uanset hvor forhindringen befinder sig.

Disse regler er således i store træk uændrede i forhold 
til de gamle regler.

Forhindringer
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3) Ikke-flytbare forhindringer.
De ikke-flytbare forhindringer er nu omfattet af 
reglen om unormale baneforhold, som man må 
droppe fri fra uden straf, hvis man er generet – det 
kommer vi til om lidt.

De har – i modsætning til før – fået deres egen 
definition (hvorimod de efter de gamle regler alene var en 
del af definitionen af ”forhindringer”).

Forhindringer
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UNORMALE 
BANEFORHOLD

(Regel 16.1)

Unormale baneforhold
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1) Hvad er det?

Et unormalt baneforhold er efter de nye regler et af følgende:

• Midlertidigt vand.
• Samme definition som efter de gamle regler - blot et andet navn.
• Man skal kunne se vand i geneområdet før eller efter man har taget sin 

stance, og man må ikke træde overdrevent meget for at presse vandet 
frem.

• Det er ikke nok at der er mudret, vådt eller blødt eller at man kortvarigt 
kan se noget vand - vandet skal være der (og kunne ses) vedvarende 
før eller efter man har taget sin stance.

• Areal under reparation.
• Ikke-flytbare forhindringer.
• Dyrehul.

• Bemærk, at alle dyrehuller er omfattet (ikke som før kun fra “gravende 
dyr”).

• Bemærk, at “hullet” også omfatter det materiale, den har gravet ud, 
ændringer i området omkring det mv. - jfr definition af (“dyrehul”).

Unormale baneforhold
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Bemærk, at det hedder unormale baneforhold. 

Efter de gamle regler var der noget, der hed 
“unormale overfladeforhold”, hvilket var areal under 
reparation, hul lavet af gravende dyr mv. og tilfældigt 
vand.

Ikke-flytbare forhindringer er som det fremgår en 
del af disse unormale baneforhold.

Unormale baneforhold

27



2) Lempelse, hvis gene.
Man kan tage lempelse uden straf, hvis man er generet af et af 
disse. 

Man anses – ligesom i 2018 – at være ”generet” af det, hvis:

• Bolden ligger i/på det.

• Hvis det er (fysisk) i vejen for ens stance eller området 
for ens tilsigtede sving.

• (Kun når bolden ligger på green): Hvis det befinder sig i 
ens spillelinje.

Der er således ikke gene, hvis man kun er psykisk generet.

Unormale baneforhold
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3) Lempelse næsten alle steder på banen.

Man kan tage lempelse alle steder på banen, på nær hvis bolden 
ligger i et strafområde (hvor man i så fald i stedet skal bruge reglen 
om lempelse med ét strafslag for en bold i et strafområde –
kommer vi til om lidt).

Det unormale baneforhold skal være på banen, for at man kan tage 
lempelse uden straf.

4) OK at bytte ud.

Det er OK at bytte bolden ud med en anden, når man tager 
lempelse uden straf (nyt)!

Unormale baneforhold
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5) Procedure.

1. Find nærmeste punkt for lempelse (= 
referencepunktet).

2. Drop i droppeområdet (= arealet inden for én 
køllelængde af referencepunktet, ikke nærmere 
hullet).

Der skal tages fuld lempelse (dog særregler i 
bunker og på green om størst mulig lempelse).

Unormale baneforhold
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USPILLELIG BOLD
(Regel 19)

Uspillelig bold
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1) Næsten alle steder.

I 2019 “dømmer” man ikke bolden uspillelig, men “bruger 
uspillelig-bold-reglen”.

Dette skyldes nok det faktum, at ordet “dømme” antyder, at 
man skal sige noget. Men da dette ikke er et krav, har man ændret 
formuleringen. 

Man må bruge “uspillelig-bold-reglen” alle steder, på nær 
når bolden er i et strafområde (hvor man så i stedet må 
anvende strafområde-reglen). 

Dette svarer til reglerne i 2018, hvor man måtte dømme den 
uspillelig alle steder, på nær i en vandhazard.

Uspillelig bold

32



Spilleren bestemmer helt selv, om han vil bruge uspillelig-bold-
reglen, og skal ikke komme med en begrundelse eller forklaring.

2) OK at bytte bold.

Spilleren må – ligesom i 2018 – bytte bolden ud med en anden, når 
han bruger uspillelig-bold-reglen.

Uspillelig bold
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3) Muligheder.

Når man bruger uspillelig-bold-reglen, har man følgende 
muligheder (udover at spille den, som den ligger), alle med ét
strafslag (pånær mulighed 4, som er med to strafslag):

1.Droppe på ”flaglinjen” (forlængelsen væk fra hullet af den lige 
linje mellem hullet og bolden). Ligger bolden i en bunker, skal 
man droppe inde i bunkeren (man kan dog droppe uden for med 
to strafslag - se mulighed 4). Proceduren (citronmåne!) er ændret 
noget i forhold til i 2018:

Uspillelig bold
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(a) Du bør finde et punkt (“referencepunkt”) på 
denne linje.

(b) Dette referencepunkt bør du (ikke skal) 
markere, fx. med en tee.

(c) Droppeområde (“lempelsesområde”): Du skal 
så droppe inden for en køllelængde af dette 
punkt, ikke nærmere hullet.

Uspillelig bold
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2.Man må spille en bold inden for to køllelængder af det sted, hvor 
bolden lå, ikke tættere hullet. Ligger man i en bunker, skal dette 
være i bunkeren.

3.“Gå tilbage” (Spille derfra, hvor man spillede sidst) (NB: 
Citronmåne-regel!).

4.NYT: Hvis bolden ligger i en bunker: Man må droppe på flaglinjen
(forlængelsen væk fra hullet af den lige linje mellem hullet og 
bolden) uden for bunkeren med to strafslag. 

1.Dette er en nyskabelse i forhold til i 2018!
2.NB: Samme procedure som under 1 skal følges!

Uspillelig bold
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SØGNING
(Regel 18.2a)

Søge
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1) Søgetid.

Gamle regler:
5 minutters søgetid.

2019-regler:
3 minutters søgetid.

Bolden er således som udgangspunkt mistet, hvis ikke man har 
fundet den senest tre minutter efter, at man er begyndt at søge 
efter den.

2) Flytte bold under søgning.
Der er ikke længere straf for uforvarende at flytte sin bold under 
søgning efter den!

Søge
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OUT OF BOUNDS
/

MISTET BOLD
(Lokalregel)

Out of bounds / mistet bold
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1) Ny lokalregel mulig.
For at fremme spilletempoet gives klubber mulighed for at 
indføre en ny lokalregel i to situationer (kun for amatører):

1. Bolden er out of bounds.
2. Bolden kan ikke findes (og er ikke i fx strafområde).

2) Procedure.
Forudsat, at man ikke har spillet en provisorisk (!), så må 
man tage lempelse med to strafslag således:

a. Find “bold-referencepunktet”, som er: 

- (OOB): Skæringspunktet.
- (Mistet bold): Dér, hvor bolden skønnes at ligge.

Out of bounds / mistet bold
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b. Find “fairway-referencepunktet”, som er det nærmeste punkt på 
fairway i forhold til bold-referencepunktet, som ikke er tættere på 
hullet.

c. Tegn to lige linjer, nemlig…:
1. … mellem hullet gennem bold-referencepunktet.
2. … mellem hullet gennem fairway-referencepunktet.

d. Drop så en bold i droppeområdet, som udgøres af området imellem 
disse to linjer (idet linjerne dog skal forlænges med to køllelængder til 
hver side) - ikke tættere hullet end bold-referencepunktet - og skal 
være i det generelle område (dvs. ikke i fx en bunker)!
________________

-> Da det er ret besværligt at forstå, har jeg valgt at forklare det på en 
“let måde” (som er korrekt, men som kun viser en del af det fulde 
droppeområde) og en “svær måde” (som viser det fulde 
droppeområde) - se tegningerne på de næste to slides:

Out of bounds / mistet bold
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Out of bounds / mistet bold
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Out of bounds / mistet bold
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FORKERT GREEN
(Regel 13.1f)

Forkert green
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Reglerne om en forkert green er blevet en smule 
ændret.

1) Gamle golfregler.
Hvornår: De gamle regler sagde, at man skulle tage 
lempelse uden straf, hvis bolden lå på en forkert 
green.

Hvordan: Man skulle så finde nærmeste punkt uden 
for den forkerte green, som ikke var tættere hullet (på 
den rigtige green) og så droppe inden for én 
køllelængde deraf (ikke nærmere hullet).

Forkert green
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2) 2019-golfregler.

Hvornår: I de ændrede regler er området udvidet, således at man både 
skal tage lempelse, når bolden ligger på den forkerte green men også 
når ens stance eller sving er generet af en forkert green.

Hvis bolden fx ligger uden for en forkert green, men ens fod/fødder 
skal stå på den forkerte green til det næste slag, så skal man også 
tage lempelse uden straf.

NB: Klubben kan ved lokalregel udvide begrebet "forkert green”, således at den 
fx. anses at være greenen plus to køllelængder - for fx. at passe på fringen.

Hvordan: Proceduren efter 2019-reglerne er så, at man skal finde det 
nærmeste punkt uden for den forkerte green, hvor der er fuld 
lempelse, og så droppe i droppeområdet (= området inden for én 
køllelængde af dette punkt, ikke nærmere hullet).

Forkert green
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GREEN
(Regel 13)

Green
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1) Skade på green.
Reglerne herom ændres lidt, idet man fra 2019 af gerne må reparere…:

- … gamle hulpropper.
- … turfhuller (!).
- … boldnedslagsmærker.
- … spikemærker (også i spillelinjen).
- … huller efter fastsiddende sten eller agern.
- … dyrefodspor.

Green
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Man må derimod ikke reparere skade på green i form af…:

- … luftningshuller og øvrige huller lavet for at holde/passe greenen.
- … render efter vandskyl.
- … naturlige skader i overfladen.
- … naturligt slid af hullet. 
- … naturlige ujævnheder.

Green
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2) Røre spillelinjen.
Det er OK at røre spillelinjen på green (medmindre du forbedrer 
den).

Dette står i modsætning til i 2018, hvor det var forbudt at røre 
spillelinjen (som dengang hed “puttelinjen”, når bolden lå på green).

3) Hole med flagstang i hul.
Det er OK at hole fra green med flagstangen i hul!

I modsætning til i 2018, hvor dette kostede to straffeslag/ tab af 
hullet.

Green
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4) Er bolden i hul?
Bolden er som udgangspunkt i hul, når hele bolden er kommet 
til hvile under overfladen.

MEN (nyt): Hvis bolden dog hviler mod flagstangen i hullet, så 
anses den at være i hul, hvis blot en del af bolden (uanset hvor 
lille en del) er under overfladen.

Green
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FLAGSTANGEN
(Regel 13.2)

Flagstangen
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Der er ikke nogen straf, hvis bolden…:

1… rammer flagstangen i hullet.

- det gælder også, selvom der er spillet fra green.
- det gælder også, selvom flagstangen er passet.

2… rammer den, der passer flagstangen.

Flagstangen
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BUNKERE
(Regel 12)

Bunkere
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Der er færre forbud i en bunker efter 2019-reglerne end efter 2018-
reglerne. 

Der er fx ikke længere nogen straf for at…:

1.… fjerne løse naturgenstande fra bunkeren (som efter de gamle 
regler er det fortsat OK at fjerne flytbare forhindringer såsom en 
rive eller en cola-dåse).

1. OK også at røre/flytte sand med rimelighed når man gør dette.

2.… hvile sig ved at støtte sig op ad en kølle (der rører sandet).
3.… slå til sandet i frustration.

Bunkere
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Tre forbud opretholdes dog stadig, 
idet du ikke må berøre sandet med 
køllen…:

1. … lige bag eller lige foran bolden 
(fx. ved at grounde).

2. … i et prøvesving.
3. … i tilbagesvinget til slaget.

Du må ejheller teste sandet ved 
forsætligt at røre det fx. med en 

kølle eller med hånden.

Bunkere
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BOLD FÆSTNET I EGET 
NEDSLAGSMÆRKE

(Regel 16.3)

Bold fæstnet i eget nedslagsmærke
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Man har ændret reglerne for bold i eget nedslagsmærke.

1) Boldens beliggenhed.
Efter de gamle regler kunne man kun tage lempelse uden straf, hvis bolden lå 
på et ”tætklippet” område (hvilket betød et område klippet til fairwayhøjde eller 
lavere)…medmindre klubben havde indført en lokalregel, som udvidede 
området til hele ”through the green” (dvs. fx også i roughen).

Efter 2019-reglerne gør man det omvendt, således at der er lempelse for en 
bold fæstnet i eget nedslagsmærke alle steder i det generelle område (dvs både 
på fx fairway og i roughen), medmindre klubben ved en lokalregel har 
begrænset det til tætklippede områder. Man kan også tage lempelse på green.

Man kan dog ikke tage lempelse, når bolden ligger i sand.

Bold fæstnet…
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2) Fremgangsmåden.
Derudover ændres også måden at tage lempelse på uden straf. 
Efter de gamle regler skulle man droppe bolden lige bag det punkt 
(hul!), hvor bolden lå fæstnet.

Efter 2019-reglerne, skal man droppe bolden i et droppeområde, 
som er én køllelængde fra stedet lige bag bolden, ikke tættere hullet 
(citronmåne-regel!).

NB: På green skal man dog markere bolden, løfte den, 
reparere skaden og genplacere den.

Bold fæstnet…
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3) OK at bytte.
Det er OK at bytte bolden med en anden.

4) Kun i det generelle område.
Du må kun tage lempelse uden straf i det generelle område, 
dvs. ikke i en bunker og ikke i et strafområde. Du må dog også 
- som nævnt oven for - tage lempelse uden straf på green efter 
den særlige procedure.

Bold fæstnet…
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BYTTE BOLD
(Mange regler!)

Bytte bold
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Du må altid bytte din bold ud undervejs i hullet, når du tager 
lempelse.

Dette gælder, uanset om du tager lempelse med eller uden 
straf!

I 2018 måtte man kun bytte bolden ud, når man tog lempelse 
MED straf (fx uspillelig bold, vandhazarder mv.)

Bytte bold
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STRAFOMRÅDER 
(Regel 17)

Strafområder
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1) Nyt navn!
Vandhazarder ændres, så de hedder ”Strafområder”. 

Områderne kan – udover de gamle vandhazarder – også omfatte andre 
områder, såsom jungle, ørken mv. - dette i så fald kun, hvis det er markeret af 
klubben.

2) Rød eller gul?
Fra 2019 af hedder det “røde” og “gule” strafområder (ikke noget med “parallel”).

Klubberne vælger selv, om de vil have 1) både røde og gule strafområder, 2) kun 
røde eller 3) kun gule. 

De fleste klubber har fra 2019 af kun røde strafområder!

Strafområder
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3) Markering af strafområder.

• Alle søer, åer, afvandingsrender osv. (uanset om der er vand eller ej) er pr. 
definition et strafområde, uanset om de er markeret eller ej.

• Hvis ikke det er markeret (eller hvis det er markeret, men uden farve), så er det pr. definition et 
rødt strafområde!

• Øvrige områder (fx. ørken, skovområde osv.) er kun et strafområde, hvis det er 
markeret.

4) OK at spille den, som den ligger.
Du må gerne spille bolden, som den ligger i et strafområde, uden straf.

Strafområder
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5) Lempelse.

1) “Flaglinje”-drop (gul+rød). 
Du må droppe en bold bag strafområdet på 
forlængelsen væk fra hullet af den lige linje 
mellem hullet og skæringspunktet.

Proceduren (citronmåne!) er:

1.Du bør finde et punkt (“referencepunkt”) på denne linje.
2.Dette referencepunkt bør du (ikke skal) markere, fx. med en tee.
3.Droppeområde: Du skal så droppe inden for en køllelængde af dette punkt, 

ikke nærmere hullet.

Strafområder
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2) “Gå tilbage” (gul+rød)

Du må gå tilbage og spille fra dér, hvorfra du spillede 
sidst.

NB: Citronmåne-regel!.

Strafområder

67



3) “To køllelængder” (rød).
Du må droppe en bold inden for to køllelængder af (ikke nærmere 
hullet) end skæringspunktet.

1.Bemærk, at der ikke her er en anbefaling om, at man markerer 
referencepunktet (= skæringspunktet).

2.Bemærk, at man ikke (i modsætning til efter de gamle regler) må droppe 
på den modsatte side. 

1. Klubben kan dog indføre dette ved lokalregel.

__________

Man må - som før - gerne tage 
en anden bold, når man dropper :-).

Strafområder
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6) Forbud ophævet.
Det er ikke længere forbudt fx at berøre jordoverfladen i strafområdet eller at 
fjerne løse naturgenstande i strafområdet.

Strafområder
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7) Er du helt sikker?

Som det også var før, så må man kun bruge strafområde-reglen, 
hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden 
ligger i strafområdet. 

Der må således næsten ikke være nogen tvivl om, at bolden er deri, 
hvis man skal gå frem efter strafområde-reglen.

Strafområder
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PROVISORISK BOLD
(Regel 18.3)

Provisorisk bold
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Reglerne om en provisorisk bold opretholdes næsten uændret.

1) Hvornår?
Man må således spille en provisorisk bold, hvis bolden kan være…

1. … out of bounds.
2. … mistet andre steder end i et strafområde.

Hvis man fx. er sikker på, at bolden er i et strafområde, så må man ikke 
spille en provisorisk.

HUSK: 
Hvis du spiller en provisorisk bold, mister du muligheden
for at bruge “Drop-fremme(+2)-lokalreglen”.

Provisorisk bold
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Tommelfingerregel?

Provisorisk bold
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2) Sig “provisorisk”.
Ligesom det var i 2018, så skal du enten…:

1… sige ordet “provisorisk”, eller…
2… på anden vis gøre det klart, at du går frem efter provisorisk-bold-
reglen.

Provisorisk bold
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MAKSIMUM SCORE
(Regel 21.2)

Maksimum score
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Der indføres en ny spilleform, som hedder ”Maksimum score”.

Alle de normale regler gælder som udgangspunkt, men derudover 
gælder der særregler i Regel 21.2.

1) Hvornår?
Spilleformen kan anvendes i:

- Scratch turneringer, men kan også bruges i handicapturneringer.

- Individuelt spil, men kan også bruges i fx. foursomes (Regel 22) og fourball 
(Regel 23), samt hold konkurrencer (Regel 24).

Maksimum score
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2) Nærmere om formatet.
Dette er en særlig form for slagspil, hvor man højst kan få en bestemt score som 
fastsat af klubben, såsom:

- ”to gange hullets par”, 
- et bestemt tal (fx en ”6’er, 8’er eller 10’er”) eller 
- “netto dobbelt bogey”.

3) Scoren. 
Man tager – ligesom i slagspil – udgangspunkt i, hvad spillerens score på hullet er 
inkl. eventuelle strafslag. Men, spilleren kan højst få maksimum scoren på hullet, 
også selvom antallet af slag inklusiv strafslag overstiger denne.

Hvis man således får en lavere score på et hul end maksimum
scoren, så er det naturligvis blot den lavere score, man 
noterer på scorekortet.

Maksimum score
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4) Holer ikke ud?
Hvis man ikke holer ud på et hul af en eller anden årsag, får man blot maksimum 
scoren.

Man bliver altså ikke diskvalificeret, men får maksimum scoren.

5) Saml op, når du når maksimum.
Spillerne opfordres – for at øge spillehastigheden – til at samle op, så snart de når 
maksimum scoren.

6) Hul slut?
Hullet er slut, når en spiller…:

• … holer ud.
• … vælger ikke at hole ud (ikke nærmere defineret - kræver nok ikke 

en erklæring)
• … når maksimum antal slag.

Maksimum score
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7) Indtastning af score.

Spilleren skal gøre følgende:

1) Hullet er slut ved at hole ud:
- Scoren er lavere end maksimum: Man skriver den faktiske score.
- Scoren er den samme eller højere end maksimum: Man skriver enten 

ingen score (feltet tomt) eller maksimum scoren (eller højere).

2) Hullet er slut uden at hole ud:
- Man skal enten ikke skrive en score på, eller skal skrive en score højere 

eller lig maksimum scoren.

Maksimum score
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8) Klubbens opgave.
Klubben skal gøre følgende:

• Ændre spillerens score til maksimum scoren, hvis der 
enten ikke er nogen score, eller hvis der er en score 
højere end maksimum scoren.

• (I handicap turnering): Lægge spillerens handicapslag til 
den score, der er skrevet for hvert hul.

Maksimum score
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9) Straffe.
Alle straffe er de samme, pånær fire situationer:

• Hvis der ikke holes ud.
• Spil uden for teestedet, uden at rette dette rettidigt.
• Spil af forkert bold uden at rette det rettidigt.
• Spil fra forkert sted (betydelig fordel), uden at rette det rettidigt.

I disse fire tilfælde får man maksimum scoren på det pågældende 
hul, og bliver altså ikke diskvalificeret.

Maksimum score
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BOLD I HVILE FLYTTER 
SIG

(Regel 9.2)

Bold i hvile flytter sig
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1) Har bolden flyttet sig?
Bolden anses efter 2019-reglerne for at have flyttet sig, hvis det er en 
kendsgerning eller så godt som sikkert (95 %).

2) Fire årsager.
Bolden kan efter 2019-reglerne være flyttet af fire årsager:

1. Naturkræfter (fx vind og vejr).
2. Spilleren (inkl. spillerens caddie).
3. En modstander (hulspil) (inkl. dennes caddie). 
4. En “ekstern påvirkning” (herunder en anden spiller i slagspil). 

Bolden anses for flyttet af nr. 1 (naturkræfter), medmindre det er en 
kendsgerning eller så godt som sikkert (95 %), at den 
er flyttet af en af de tre andre årsager. 

Bold i hvile flytter sig

83



3) Hvad skal man gøre - og er der straf?

3a. Bolden flyttet af naturkræfter: 
Spil bolden, som den ligger, uden straf (dog særregel på green, hvis 
bolden er markeret og løftet og genplaceret - her skal den altid 
genplaceres).

3b. Bolden flyttet af andre årsager:
Bolden skal genplaceres. 

- Hvis det er spilleren (uforvarende), der er årsag til, at bolden flyttede sig, får 
han ét strafslag, medmindre det fx. skete på green, eller under 
søgning mv.

- Hvis det er modstanderen (uforvarende), så får denne ét 
strafslag, medmindre det  fx. skete under søgning, på green 
mv.

Bold i hvile flytter sig
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3) Særregel på green.
Hvis bolden flytter sig efter at være blevet løftet og genplaceret, så skal den som 
nævnt ikke spilles, som den ligger, men skal genplaceres uden straf… uanset hvad, 
der forårsagede dens flytning!

Bold i hvile flytter sig
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BOLD I BEVÆGELSE 
FØRES UD AF RETNING

(Regel 11.1 og 11.2)

Bold i bevægelse…
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Der er ikke nogen straf, hvis en bold i bevægelse føres ud af retning, 
og den skal som udgangspunkt spilles, som den ligger.

Dette gælder også (modsat efter de gamle regler, hvor der var straf), 
hvis man rammer sig selv eller sit eget udstyr.

U: Der ER straf, hvis man fx har stillet en bag bevidst således, at 
den kunne stoppe bolden eller føre den i en god retning.

Bold i bevægelse…
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DOBBELTSLAG
(Regel 10.1a)

Dobbeltslag
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Hvis man fx slår til sin bold i roughen og kommer til at ramme den to 
gange i slaget, så skulle man efter de gamle regler:

- Tælle ét slag (idet der kun var én hensigt). 
- Tælle ét strafslag.
- Dvs. i alt to slag.

Dette ændres i 2019-reglerne, således at man ikke får noget strafslag! 

Dobbeltslag
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NY INTEGRITETSREGEL
(Regel 1.3(b)(2))

Integritetsregel
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Der indføres en spændende ny regel, som dog uden tvivl nok skal skabe en 
masse fortolkningstvivl.

Når en spiller skal skønne eller måle et punkt, en linje, et område eller en 
afstand efter en regel, og spilleren laver en rimelig vurdering af dette, så kan der 
ikke efterfølgende blive sået tvivl om denne vurdering….heller ikke selvom den 
viser sig at være forkert (fx ved en videooptagelse eller ved at en tilskuer eller 
seer har set noget andet).

Altså med andre ord så kan han ikke blive straffet for ikke at have gjort det 
rigtige, hvis man lavede en rimelig vurdering.

Integritetsregel
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Eksempel 1.
En spiller skønner skæringspunktet i et strafområde så godt han kan, og 
dropper korrekt efter ”flaglinje-muligheden”. 

Hvis en tilskuer så bagefter fortæller, at den retteligt krydsede strafområdet 30 
meter længere fremme (eller tilbage), så kan spilleren ikke straffes (for at have 
spillet fra et forkert sted).

Eksempel 2.
En spiller genplacerer ved øjemål sin bold på green, men en videooptagelse 
viser efterfølgende, at den er genplaceret 1 cm. forkert. Ingen straf.

Integritetsregel
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FORBEDRE
(Regel 8.1)

Forbedre
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94

Næsten som i 2018:

- Forbud mod at forbedre visse “forbudte områder”.

Du må fx. ikke (når din bold ligger i roughen) lige træde græsset hårdt 
ned lige foran eller bagved bolden med foden, for bedre at kunne komme 
til bolden.

- Fortsat en “minimumsregel” (ingen straf for bittesmå 
forbedringer).

- NYT: Dog kan man slippe for straf, hvis man retter sin fejl inden 
slaget (fx. sætter en fjernet hvid pæl på plads igen, inden man 
slår).

Forbedre



OPHÆVELSE AF KRAV 
OM AT ADVISERE 
MEDSPILLER MV.

(Regel 4.2c, 7.3 og 16.4)

Advisere medspiller
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Man skal ikke længere advisere ens medspiller om, at 
man løfter bolden i disse tre situationer:

1. Bolden er (måske) gået i stykker (Regel 4.2c).
2. For at identificere den (Regel 7.3).
3. For at se, om den ligger et sted, hvor man kan få lempelse 
(Regel 16.4).

Medspilleren skal heller ikke gives mulighed for at 
overvære identificeringen/undersøgelsen/beliggenheden.

Advisere medspiller
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SLUT!

Tak for denne gang!

97


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95

