
Nya Golfregler träder i kraft 2019. 

Som du är medveten om så blir det en hel del nya golfregler som börjar gälla från 
1 januari 2019. 
Jag skall här försöka förklara lite om de nya reglerna. 

1. Snabbare spel. Många av de nya reglerna syftar till att skynda på spelet och 

följande regler avser detta moment. 

Regel 6,4,b Slå när du är redo. Nu skall vi spela ”Ready Golf”. Du behöver inte 
vänta på att den som har honören spelar (detta gäller dock inte matchspel) 

Regel 13.2 a Putta med flaggstången i. Ingen plikt för att träffa flaggstången när 
du puttar från green. Du kan välja på att putta med flaggstången i eller ha den 
passad som idag ( fast då får du plikt om du träffar flaggstången om den är 
passad)) 

Regel 18:2a Leta i tre minuter. Du får nu bara leta i max 3 minuter, är bollen inte 
funnen innan dess (exakt tre minuter) så är bollen förlorad. 

Regel 14.3b Droppa bollen i knähöjd. Detta kan ju påskynda spelet då risken att 
bollen skall studsa iväg som tidigare, när du droppade i axelhöjd, har 
förhoppningsvis eliminerats. Bollen SKALL droppas i knähöjd annars utgår plikt för 
felaktig dropp ( om man inte droppar om innan man slår).  

2. Regelbrott och straff 

Regel 7:4 Rubbar boll av misstag vid letande efter bollen. Tidigare fick du 1 
pliktslag om du råkade rubba din boll i samband med letande efter den. Nu gäller 
ingen plikt och bollen skall läggas tillbaks på den plats du bedömde den låg innan. 

Regel 13:1a Rubbad boll på green. Tidigare fick du ett pliktslag om du råkade 
rubba din boll på green eller tappade något på den. Från 2019 skall du enbart 
återplacera bollen i samma läge den låg. Ingen plikt utgår om den rubbas av 
misstag. 

Viktigt! Om du t.e.x ändrar bollens läge för att ha en viss linje innan puttningen 
och rör bollen på detta vis så straffas du fortfarande med 1 slags plikt. Skall du 
lägga den i visst läge måste den således vara markerad. 

Regel 11:1a. Boll träffar dig själv eller din utrustning. Numera får du ingen plikt 
om detta händer. Bollen skall spelas där den ligger. 



Regel 10:1a Bollen träffas två eller flera gånger. Numera utgår ingen plikt om du 
råkar träffa bollen två eller flera gånger. Bollen spelas som den ligger. 

3. Flytta och laga. 

Regel 15:1 Ta bort lösa naturföremål i hinder. Nu får du överallt på banan, även i 
en bunker, och pliktområden (tidigare benämnt vattenhinder) ta bort lösa 
naturföremål. Dock kan du fortfarande få plikt, om bollen ligger utanför green, och 
du råkar rubba bollen i samband med borttagandet av naturföremålen. 

Regel 13:1 Laga allt på green. Nu får du laga alla skador på green. Förutom 
nedslagsmärken och gamla hålpluggar får du nu också laga skador efter skor, skrap 
och hackmärken. Du får också ta bort inbäddade föremål såsom stenar, ekollon, 
mm och reparera efter dem 

Regel 19:3b Ospelbar boll i bunker. Om bollen är ospelbar i bunkern kan du som 
tidigare med ett slags plikt spela en boll från den punkt där senast slog bollen 
ifrån. Nu har det tillkommit att du kan välja att droppa bollen med 2 slags plikt 
bakom bunker med flagglinjen som referenspunkt. 

Regel 16:3 Pluggad boll på spelfältet. Numera gäller att du har rätt till fri dropp 
om bollen är pluggad på banan. Du får du markera, lyfta och göra rent bollen samt 
droppa inom en klubblängd, med referenspunkt precis bakom nedslagsmärket. 
För att en boll skall anses vara pluggad måste en del av den vara nedtryckt i 
marken, under markytan, inte bara nedtryckt i själva gräset. Observera att detta 
inte gäller om bollen är pluggad i en bunker eller i ett pliktområde (tidigare 
benämnt vattenhinder eller sidovattenhinder) 

Regel 1:2b Plikt för dåligt uppträdande. Nu kan tävlingsledningen införa en lokal 
regel som säger att om en spelare uppför sig ohederligt eller på annat olämpligt 
sätt eller förstör för andra spelare kan denna få 1 eller 2 pliktslag eller vid mycket 
allvarliga fall diskvalificeras. 

Ny Lokal regel. Golfklubben kan införa en helt ny lokal regel som säger att 
spelaren inte behöver spela bollen från föregående plats om bollen gått Out eller 
inte hittas, Spelaren får då droppa i sidled (inte närmare hål) till och med ute på 
fairway. Det kostar 2 slags plikt, men spelaren slipper att gå tillbaks och tappa 
distans. 

Denna regel är inte lämplig för tävlingar (mer för sällskapsronder) och SGF:s 
regelkommitté avråder från att använda denna regel utom för enskilt spel. 



Club Nordico Mar Menors beslut i denna lokala regel. 
Vi kommer inte att införa denna regel i våra tävlingar utan spela efter den 
fortfarande gällande regeln om att man slår om bollen från föregående plats med 
ett slags plikt. Samma gäller naturligtvis om bollen inte kan hittas. 

Nya definitioner. Vattenhinder och sidovattenhinder heter nu Pliktområde. 
Pliktområden markeras med rött eller gult, och ligger din boll där får du precis som 
tidigare spela bollen som den ligger eller droppa utanför med 1 slags plikt. 

Lättnadsområde. Det är det område där du skall droppa bollen, när du med eller 
utan plikt tar lättnad för något. Där skall bollen också stanna kvar efter droppen 

Klubblängd. Det är måttet på den längsta klubban som du har i ronden. Puttern 
räkna inte. 

Referenspunkt. Den punkt som du utgår ifrån när du mäter upp lättnadsområdet. 
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