
Kvällens After Golf, 2/6-2022,  tema ”Golfregler”.

Från och med år 2019 blev det enklare och snabbare att gå en golfrunda. Nya regler trädde i kraft. 

På Svenska Golfförbundets Youtube-kanal finns 24 filmer med de viktigaste 

regelnyheterna.

På Facebook ”Golfregler-KbGK” tas frågeställningar upp som oftast handlar om 
situationer på vår bana, men också allmänna regelfrågor.

I appen ”R&A”( Rules of Golf) är ett mycket bra hjälpmedel att ha nedladdad i mobilen. Där kan 
du snabbt kan få svar på regelfrågor ute på banan.

Frågor som har kommit in på mail inför mötet:

1.Man får laga nedslagsmärken på green innan man puttar.Får man också  laga kanten kring 
hålkoppen på green innan man puttar?

Ja, det får man 13.1 c

2. Efter ett toppat, missat slag från tee hamnar 1.a slaget fortfarande på tee. Får man slå därifrån?

Ja, man får t o m pegga, det kostar inget extra. Men det måste vara inom de två klubblängderna 
bakåt från teemarkeringarna. Regel 6.2 b, men slaget räknas!

Teeområdet begränsas av de två teemarkeringarna och två klubblängder bakåt. 

3. Hur djupt ska bollen ligga i sitt eget nedslagsmärke för att den ska bedömas som pluggad?  

 Jordytan skall vara nedtryckt, men det får finnas gräs emellan bollen och jorden. Regel 16.3,  
bollen skall droppas inom en klubblängd från referenspunkten. 

4. Måste man alltid använda den längsta klubban i bagen (ej puttern) när man mäter ut 
lättnadsområdet?

Nej det måste man inte, men man kan få stora fördelar genom att göra det. 



5. Fika på tävling efter hål 11? Får man det? Många olika synpunkter på detta.

 Om det är kö får man såklart sitta ner tills man kan gå vidare, men man får annars inte avbryta 
spelet annat än för toalettbesök eller inköp av dryck, men det kan finnas lokala regler som säger 
annat.

 Provisorisk boll:
6. Jag har slagit ett provisoriskt slag men hittar 1:a bollen. Jag bedömer att den är ospelbar och 
dömer ut den. Måste jag gå tillbaka och slå om mitt slag från föregående plats eller kan jag fortsätta 
på den provisoriska bollen och slå mitt 4.e slag?

Har man hittat den första bollen är det den som är i spel. Har man slagit p- bollen från en plats 
längre fram än den första är det p- bollen som gäller. Det gäller att tydligt säga att det är en 
provisorisk boll. Säger man inget är det en ny boll i spel. 

7. Jag hittar 1.a bollen efter att jag har spelat den provisoriska bollen. 1:a bollen ligger längre fram än 
varifrån jag slog den provisoriska bollen? Vad gäller då?

Fortsätt på den första bollen. 

8. Hur länge får man leta efter bollen?

Tre minuter, men man kan under tiden dina med spelare letar gå tillbaka för att en provisorisk boll.

Rubbad boll:
Vad händer om:

9. Bollen rubbas i provsvingen på fairway?

Återplacera bollen med ett slags plikt. Regel 9.4 a och b

Tips: Gör inga provsvingar nära bollen, den kan rubbas. Dessutom kan det uppfattas som om man 
förbättrar läget t ex i ruff, det är ett slags plikt. Om bollen bara rör sig utan att rubbas från sitt läge 
blir det ingen plikt. 

10. Om jag slår den rubbade bollen utan att återplacera den?

Då blir det två slags plikt för spel från fel plats. Får man en onormal fördel av läget kan det bli 
diskvalifikation. Regel 9.4 b

11. Bollen rubbas vid provsving på green?

Återplacera bollen, ingen plikt regel 13.1 d



12. Bollen identifieras (rubbas) utan att markeras?.

Regel 9.4 b ett slags plikt

13. Spel på fel boll? Hur gör man? Plikt?

Spela på den rätta bollen, slagen på den felaktiga bollen räknas inte men man får två plikt. Regel 
6.3 c. 

Droppa:
14. Ibland ska bollen droppas ibland placeras? Vilka regler finns det för det?

Om man tar lättnad i ett lättnadsområde skall man droppa. Om bollen skall placeras på en speciell 
plats gäller återplacering, t ex om man tar bort en kratta i bunker får man placera.

15. Hur droppar man sig fri från vägen på Hål 2. om bollen ligger så jag måste stå med höger ben 
på vägen (högerspelare)?(16:1).

Regel 16, fri dropp för onormala banförhållanden, gäller belagd väg, mua mm. Man skall ha 
fullständig lättnad. Kolla innan bollen tas upp att man inte måste droppa i ett läge som är sämre!

Ta ut närmaste punkt för lättnad, sedan har man en klubblängd på sig, dock ej närmare hål. 
Närmaste punkt för lättnad kan vara ett dåligt val!

16. Vad gäller vid dropp vid vattenhinder på Hål 4 jfrt. med Hål 17
På hål 4 gäller regel för rött pliktområde, dvs skärningspunkten är där det börjar gå ner till diket. 
Gäller båda sidor av diket, det är inte ett oändligt pliktområde utanför. Kolla med lokala regler 
vilka röda pliktområden som man kan droppa från båda håll. 

På hål 17 är det oändligt pliktområde runt hela green. 

17. Vad gäller om man störs av sprinklerlock på Hamra? 

Man får ingen lättnad om det ligger i spellinjen, bara om det stör sving eller stans. 

18. Får jag droppa mig ut från ruffen till fairway  för sprinklerlocket på Hål 11. Locket ligger 
mindre än en klubblängd in från fairway:

Regel 16, närmaste punkt för lättnad och sedan en klubblängd. Lättnadsområdet får vara var som 
helst på banan. 



19. Vad gäller när man har tagit bort röda pinnar vid vattenhinder?

Var är gränsen för vattenhindret när de röda pinnarna står i mitten av hindret?(torra diken)

Diken behöver inte vara utmärkta med rött, men gränsen utgörs av där det börjar gå neråt. 

20. När använder man dropprutan på hål 13?

När bollen eller stansen störs av vägen. Gäller även om det blir närmare hål. Ibland har man tur!

21. Hur droppar man om man ligger på vägen på Hål 14 eller i diket på vägen upp mot Hål 15? 
Tidigare fanns en droppruta vid greenen vid Hål 14? (blädderblock)

Om man vill droppa för vägen finns bara ruffen eller diket att välja på. Om man ligger i diket kan 
man droppa på vägen eller i ruffen. Dropprutan är borttagen eftersom det inte är något 
pliktområde till höger om green. 

22. Hur droppar man på olika platser vid vattenhindret på Hål 18. (blädderblock) 

Två klubblängder från där bollen skar och om inte det är möjligt från tidigare plats. Om man kan 
droppa och då måste stå på kanten får man fri dropp för det och då får man gå till närmaste plats 
för fullständig lättnad och sen droppa inom en klubblängd. 

Out of bounds:

23. Hur ser man att bollen är out of bounds? Se R&A 

Pinnarna och linjerna är utanför banan och hela bollen skall vara utanför. 

24. Står outpinnar  på eller utanför spelfältet?. Om bollen ligger på spelfältet och outpinnen hindrar 
min sving, får jag då ta lättnad utan plikt för tillverkat föremål? Om jag inte får lättnad beror det på 
att outpinnen står utanför spelfältet?

Man får aldrig lättnad för sånt som finns utanför banan och pinnarna står utanför banan. 

Reglerna är till för att hjälpa inte att stjälpa!

Lycka till med många härliga rundor i sommar och se till att Ni har kul därute!

Lena & Annelott



          

  

  


