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Tanken med att göra nya golfregler
är att anpassa dessa till vår tid

Golfen skall bli roligare och snabbare



Om man kan snabba upp spelet på en
4 boll med 15 sekunder på varje golfare 

Blir det 15 sekunder x 4 x 18 hål
Vad sparar man i tid då?



18 minuter



Nytt handicapsystem 2020
Världshandicapsystem

Spelarens handicap blir ett snitt av 

de åtta bästa av de tjugo senaste registrerade 

handicapgrundande rundorna.

Slagspel och poängbogey är spelformer som

gäller för handicapgrundande ronder



Ny definition



14 3c – En boll måste droppas i och stanna i lättnadsområdet Ny definition



Klubblängd
Det är måttet på den längsta klubban

(puttern räknas inte) 
som du har under ronden

Ny definition



Referenspunkt
Den punkt som du utgår 
ifrån när du mäter upp

lättnadsområdet

Ny definition



Slå när du är redo
”Ready golf”

Den som är färdig slår först
oavsett vems tur det är

Regel 6.4b



Putta med flaggstången i

Regel 13.2a



Leta boll i 3 minuter

Regel 18.2a



Droppa bollen i knähöjd

Regel 14.3b



Rubbar du bollen av misstag vid letandet får du ingen plikt
och bollen skall läggas tillbaka på den plats du bedömer

att den låg innan

Regel 7.4



Om du skulle råka rubba bollen på
green så att den ändrar läge
Skall du bara lägga tillbaka

den där den låg. Ingen plikt så
länge det sker av misstag

Regel 13.1a



Ingen plikt att träffa dig själv eller 
din utrustning

Regel 11.1a



Ingen plikt om du träffar bollen en 
eller flera gånger

Regel 10.1a



Du får överallt på banan även i 
bunkrar och pliktområden ta

bort lösa naturföremål 
utan plikt

Men var försiktig

Regel 15.1



Du får laga alla skador på green 
som någon människa, djur eller 

maskin gjort oavsett om de är i din 
spellinje eller någon annans

Regel 13.1



Droppa för ospelbar boll i bunkern

2 pliktslag



Pluggad boll
Om din boll är pluggad någonstans 
på banan men inte i en bunker eller 
i ett pliktområde så får du lyfta den 
och göra ren den och droppa den 

inom en klubblängd med 
referenspunkten precis bakom 

nedslagsmärket

Regel 16.3



Pluggad boll
Om din boll är pluggad någonstans 
på banan men inte i en bunker eller 
i ett pliktområde så får du lyfta den 
och göra ren den och droppa den 

inom en klubblängd med 
referenspunkten precis bakom 

nedslagsmärket
Ingen plikt

Regel 16.3



Pluggad boll
Om din boll är pluggad någonstans 
på banan men inte i en bunker eller 
i ett pliktområde så får du lyfta den 

och göra ren den/byta boll och 
droppa den inom en klubblängd 

från referenspunkten precis bakom 
nedslagsmärket – ingen plikt

Regel 16.3



Pluggad boll i bunkervägg
= ospelbar

Är på spelplanen inte 
i bunker

2 klubblängder vänster eller 
höger ej närmare hål

Samma spelfält
1 pliktslag

Ta loss bollen och droppa den inom 
en klubblängd med referenspunkten 

precis bakom där bollen pluggades
Ingen plikt

Vad säger Ni ?

Regel 16.3 + 19



Ospelbar boll på spelplanen utom i pliktområde

Du har 3 alternativ med 1 slags plikt

1)  Göra om slaget från senaste utslag

2) Droppa i flagglinjen ej närmare hål

3) Droppa i sidled – 2 klubblängder

Regel 19





Ospelbar boll på i bunker

Alternativ med 1 eller 2 slags plikt

1) Droppa bollen bakåt i flagglinjen - 1 slags plikt

2) Droppa i sidled – 2 klubblängder samma spelfält – 1 slags plikt

3) Spela om bollen  från tidigare utslag – 1 slags plikt

4) Droppa bollen utanför bunkern i flagglinjen – 2 slags plikt

Regel 19



Lättnadsalternativ för ospelbar boll i bunker
Regel 19.3b



Lättnad för onormala banförhållanden i bunker
Regel 16



En spelare får reparera förslitningsskador runt hålet på green
innan putten?

A    Sant
B    Falskt

Rätt svar: B



En stark vindpust gör att spelarens boll rubbas  efter att den 
markerats och återplacerats på green. Spelaren måste åter-
placera bollen?

A    Sant
B    Falskt

Rätt svar: A



En stark vindpust gör att spelarens boll rullar i hål innan den har 
markerats. Spelaren måste återplacera bollen?

A    Sant
B    Falskt

Rätt svar: B



Vad händer om du träffar kraftledningen på hål 3 på Myra?

A    Slå bollen utan plikt där den ramlar ner
B    Slå ett nytt slag från där det ursprungliga bollen slogs

Rätt svar: B    Lokal regel: Om en boll träffar ledningstråd eller stolpe vid spel av hål 

3/12 måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga 
bollen spelades enligt Regel 20-5.



På Myra hål 2 - hamnar bollen under bron i vatten och du för-
klarar den är ospelbar. Vad gäller?

A    Två klubbor i sidled – ej närmare hål – 1 plikt
B    Slå om bollen från senaste utslag – 1 plikt
C    Lägga bollen på valfritt ställe bakom bron – 1 plikt

Svar: A B C 



På Myra hål 6 - hamnar bollen i den stora busken ca 50 m från 
utslaget. Vad gäller?

A    Du har fri dropp utan plikt
B    Droppa i flagglinjen – ej närmare hål – 1 slags plikt
C    Två klubblängder i sidled (ej pliktområde) alt slå om bollen 

1 slags plikt

Lösningsförslag: B & C





På Myra hål 6 - hamnar bollen under ”dasset”.
Vad gäller?

A    Du har fri dropp utan plikt
B    Du måste flytta dasset – ingen plikt
C    Slå om bollen från tidigare utslag - 1 plikt

Lösningsförslag: A



På Myra hål 2 – rullar bollen förbi green in bland en massa små
träd. Du förklarar den ospelbar
Vad gäller?

A    Gå bakåt i flagglinjen mot 3:an – 1 plikt
B    Slå om slaget från senaste utslag – 1 plikt
C    Två klubblängder i sidled – om det finns utrymme - 1 plikt.       

Lösningsförslag: A B C



På Myra hål 6 – slår du ett slag från vänsterbunkern rakt in i 
gräset mellan 6:an & 7:an. Du förklarar bollen ospelbar.
Vad gäller?

A    Du får slå ett nytt slag från tidigare utslag – 1 plikt
B    Du måste slå ut bollen från det höga gräset
C    Du får flyta bollen tillbaka mot 6:ans tee i flagglinjen – 1 plikt

Lösningsförslag: A & C



På Myra hål 3 – hamnar bollen vid stenmuren. Du får inget 
bättre läge om du använder 2 klubblängder i sidled.
Du förklarar bollen ospelbar
Vad gäller?

A    Du får slå ett nytt slag från tidigare utslag – 1 plikt
B    1 klubblängd ut från muren – ingen plikt ?
C    Du får flyta bollen tillbaka i flagglinjen hur långt som

helst mot 3:ans tee – 1 plikt

Lösningsförslag: A & C
Organisk del av banan (Regel 13) (Lokal regel)
Palissad som bildar gräns för sido-/vattenhinder på hål 9/18 samt stenmur på hål 3/12 är en organisk del av banan. 
Bollen måste spelas som den ligger eller förklaras ospelbar, med ett slags plikt enligt Regel 28.

Regel 19



I en match lutar sig en av spelarna på sin putter i bunkern där 
hans boll ligger medan han väntar på att motspelaren skall slå 
sitt slag. Vad gäller?

A    Spelaren förlorar hålet
B    Ingen plikt
C    Ett slags plikt

Rätt svar: B



I slagspel ligger spelarens boll i grunt vatten i ett pliktområde. 
Vid slaget nuddar han vattnet med baksvingen. Vad gäller?

A    Två slags plikt
B    Ingen plikt
C    Ett slags plikt

Rätt svar: B



I slagspel ligger spelarens boll i grunt vatten i ett pliktområde. 
Vid slaget nuddar han vattnet med baksvingen. Vad gäller?

A    Två slags plikt
B    Ingen plikt
C    Ett slags plikt

Rätt svar: B



Vid en övningssving på fairway råkar en spelare oavsiktligt rubba 
sin boll. Vad gäller?

A    Bollen måste återplaceras – 1 plikt
B    Ingen plikt men slaget räknas och bollen måste spelas där 

den ligger
C    Ingen plikt och bollen måste återplaceras

Rätt svar: A



I en bunker råkar en spelare göra ett dubbelslag dvs träffar 
bollen två gånger. Vad gäller?

A    Dubbelslaget räknas som två slag – ingen plikt
B    Dubbelslaget räknas som ett slag och spelaren får 1 slags plikt
C    Dubbelslaget räknas som ett slag men ingen plikt

Rätt svar: C



En spelare förklarar en boll som förlorad genom att tex säga 
”Den är förlorad” eller ”Jag ger upp bollen”. 
Vad gäller?

A    Sant
B    Falskt

Rätt svar: B   Han skall säga ”Jag slår en P-boll”



En spelares boll ligger i pliktområde. Vid lättnad med flagglinje
får spelaren välja att droppa i en bunker.
Vad gäller?

A    Sant
B    Falskt

Rätt svar: A



En outpinne är definitionsmässigt ett tillverkat föremål?
Vad gäller?

A    Sant
B    Falskt

Rätt svar: B



För att få lättnad utan plikt för tillfälligt vatten räcker det att 
vatten blir synligt för ett ögonblick när spelaren tar sin stans.
Vad gäller?

A    Sant
B    Falskt

Rätt svar: B



I slagspel flyttar en spelare en outpinne som definierar banans 
gräns för att den stör hans sving. 
Vad gäller?

A    Ingen plikt oavsett om han före slaget återplacerar pinnen
eller inte

B    Två slags plikt oavsett om han före slaget återplacerar pinnen
eller inte

C    Ingen plikt om han före slaget återplacerar pinnen i sitt 
ursprungliga läge

Rätt svar: C



I matchspel markerar en spelare sin boll på green och lägger den 
åt sidan. Av misstag puttar han sedan bollen från platsen där han 
lagt den åt sidan
Vad gäller?

A    Ett slags plikt och spelaren måste rätta felet genom att
placera bollen på den rätta platsen annars förlorar han hålet

B    Ingen plikt men spelaren måste rätta misstaget genom att
återplacera bollen på rätt plats annars förlorar han hålet

C    Spelaren förlorar hålet

Rätt svar: C



I slagspel gör en spelare en luftsving när han slår ett slag mot en 
boll som visar sig vara fel boll.
Vad gäller?

A    Ingen plikt
B    Två pliktslag men slaget räknas inte
C    Ett slags plikt och slaget räknas

Rätt svar: B



En spelare letar en kort stund efter sin boll och meddelar att hon 
går tillbaka och spelar en provisorisk boll från föregående plats 
medan hennes partner i fyrbollen förgäves fortsätter leta. Innan 
hon slår sitt andra slag på den provisoriska bollen ser hon att den 
ursprungliga bollen ligger i ruffkanten och det har gått mindre än 
3 minuter sedan hon började leta
Vad gäller?

A    Spelaren måste fortsätta med den provisoriska bollen
B    Spelaren får välja vilken boll hon vill fortsätta med
C    Spelaren måste fortsätta med den ursprungliga bollen

Rätt svar: C



En spelare tar lättnad för rött pliktområde och droppar korrekt 
inom två klubblängder från skärningspunkten. Bollen rullar ner 
mot pliktområdets gräns men stannar inom lättnadsområdet. 
Spelarens stans hamnar dock i pliktområdet när hon skall slå 
slaget
Vad gäller?

A    Spelaren måste spela bollen som den ligger
B    Spelaren måste droppa om
C    Spelaren får välja mellan att spela bollen eller droppa om

Rätt svar: A



En boll vilar mot en lutande flaggstång och ingen del av bollen är 
under greenens yta. Bollen är hålad med föregående slag om 
den faller ner i hålet när spelaren tar bort flaggstången.
Vad gäller?

A    Sant
B    Falskt

Rätt svar: B



Bengt spelar en boll från fairway. En tall står en bit framåt, men 
han räknar med att kunna spela vid sidan av den. När han slår 
sitt slag så träffar hans boll tallen. Bollen studsat tillbaka och 
träffar först honom och därefter hans bag, innan den landar i 
ruffen 10 meter åt höger?

A    Lars stönar och säger nu är det ett slags plikt
B    Johan säger att det blir 2 slags plikt. 
C    Britt-Marie säger att det blir ingen plikt

Svar:  C   Britt-Marie har rätt - Ingen plikt enligt regel 11.1a



Roland har spelat in sin boll på green och bollen stannar 2 m från 
hålet. Han går fram till bollen och placerar sin markeringsknapp 
bakom bollen och lyfter den. När det är hans tur att spela 
återplacerar han bollen utan att ta bort markeringsknappen och 
går för att ta ut en puttlinje
En kastvind sveper in över green och bollen mot hålet och förbi, 
stannar 4m från hålet? Vad gäller?

A    Roland skall återplacera bollen vid markeringsknappen – ingen plikt
B    Roland skall spela från det nya läget – 1 slags plikt
C    Roland skall spela från det nya läget – ingen plikt

Svar: A – Regel 9.3 13.1d  Def ”i spel”



Christina letar efter sin boll i ruffen och hittar en boll. Hon ser 
inte sitt märke på bollen. C markerar läget med en peg, lyfter 
bollen och hittar sitt märke. Hon återplacerar bollen och gör sig 
beredd att slå sitt slag.
Anna säger att C skulle meddelat att hon ville identifiera en boll 
och vill att C noterar 1 pliktslag på scoren. Vad gäller?

A    Christina skall ha ett pliktslag för att hon inte gav Anna chansen att se när
bollen lyftes för identifiering

B    Christina får identifiera bollen utan att meddela Anna – ingen plikt

Svar: B  - Bollen måste markeras innan den lyfts - Regel 7.3



Plikt för dåligt
uppförande

Regel 1.2b



Flytta bänkar

Du får överallt på banan, även i ett hinder, ta bort 

flyttbara hindrande föremål. Det vill säga tillverkade saker 

som du kan flytta med egen kraft. Om bollen då rör sig 

måste den återplaceras men du får ingen plikt.

Tips: Om bollen exempelvis ligger under en bänk som du 

inte själv orkar flytta får du ta hjälp men måste inte. Kan 

eller vill du inte få hjälp, är bänken ett oflyttbart hindrande 

föremål som du får droppa dig fri från utan plikt.



Om din boll träffar en annan boll så ska 
du spela bollen där den stannar. Den 
andra bollen ska återplaceras och ingen 
plikt utgår. Skulle det dock vara så att 
bollen ligger på green och en annan 
boll träffas som ligger på greenen utgår 
det två pliktslag. Därför är det alltid 
bäst att markera bollar om de riskerar 
att träffa varandra på green



Dyrt med fel boll

Spelar du fel boll får du två slags plikt 

men slaget eller slagen du gör på fel 

boll räknas inte i scoren. Du måste 

alltid rätta felet innan du slår ut på 

nästa hål annars är du diskvalificerad 

(i poängbogey kan du stryka hålet). 


