
Golfreglerne kort fortalt

- nedenstående redigeres løbende

1) Spil bolden som den ligger – det gælder for ”99%” af slagene i golf! Vær omhyggelig med at tælle

alle de slag du slår, inkl. evt. strafslag. Hvis du slår efter bolden, tæller det som et slag, også hvis du

ikke rammer den. Du forventes at opføre dig fair og spille efter reglerne og selv idømme dig strafslag

hvis du bryder en regel. Du er medansvarlig for at andre spillere ikke bryder golfreglerne. (R 1)

2) Etikette: Riv i bunker, ret nedslagsmærker op, læg turf tilbage, følg med tempoet i den forangående

bold, slå/put når du er klar, stå stille og vær stille når nogen skal slå, råb FORE hvis din bold kan

ramme andre, følg klubbens dresscode, luk andre spillere igennem, hvis de spiller hurtigere (tee ud

sammen med dem og lad dem slå videre, eller når du har vinket dem igennem, så slå dit eget slag

med - såkaldt flyvende gennemgang).

BANEN

3) Banens områder: Banen er opdelt i 5 forskellige områder:

Det generelle område og 4 specifikke områder:

Teestedet, strafområder, bunkers og greenen.

Der gælder specielle regler for de enkelte områder. (R 2)

4) Det generelle område. Fairway, rough, skov m.v. Alle golfregler er i spil - bortset fra regler der er

specielle for de 4 specifikke områder. Vigtige regler for alle områder: Du må ikke forbedre

forholdene for slaget ved f.eks. at træde græs ned, brække grene og bruge ulovlige hjælpemidler,

men du må godt fjerne løse naturgenstande og flytbare forhindringer overalt på banen. Du kan tage

lempelse uden straf fra unormale baneforhold, som f.eks. huller efter dyr, midlertidigt vand, ikke

flytbare forhindringer og du kan erklære din bold uspillelig overalt på banen med et strafslag -

begge dog undtaget strafområder.

5) Strafområder. Markeret med røde pæle:

Hvis bolden berører området, f.eks. ligger op ad en rød pæl, eller hvis der er 95% sikkerhed for at

den er mistet i området, er den i strafområdet. I strafområder (røde som gule) kan du ikke erklære

din bold uspillelig og ikke tage lempelse for "unormalt baneforhold".

Det vigtigt at registrere det sted hvor bolden krydsede grænsen til området - det såkaldte

skæringspunkt, det har nemlig betydning for to af de 4 muligheder du har:

1) Bolden må gerne spilles som den ligger, og du må gerne grounde, tage prøveslag, fjerne løse

naturgenstande og flytbare forhindringer, men du har ikke lempelse fra unormale baneforhold som

f.eks. et muldvarpeskud eller en ikke-flytbar forhindring, men hvis bolden er mistet eller er uspillelig

har du tre muligheder - alle med et strafslag:

2) Sidelæns-drop indenfor to køllelængder ud til siden fra skæringspunktet og ikke nærmere hullet.

3) Drop tilbage ad flaglinjen, dvs. linjen fra flaget gennem skæringspunktet. Du kan gå så langt

tilbage fra skæringspunktet som du vil og skal droppe på linjen og ikke nærmere hullet. Bolden skal

droppes om hvis den ender tættere på hullet eller triller mere end en køllelængde væk.

4) Du kan gå tilbage op slå en ny bold fra forrige sted. Men som sagt 2), 3) og 4) koster hvert et

strafslag.

I GGK bruger vi kun røde pæle til at markere strafområder. På andre baner kan et strafområde også



være markeret med gule pæle. Den eneste forskel er, at du ikke har mulighed 2): sidelæns drop.

(R 17)

6) Teestedet. Det sted du begynder spillet af et hul fra. Defineret som et rektangel afgrænset af

teesteds"klodserne" og to køllelængder tilbage, og præcis dette område, de andre "teesteder" (og

resten af det aktuelle "teested") er "generelt område". Du må træde græs ned bag bolden, fjerne

en mælkebøtte og tee-e din bold op - også hvis du får slået/skubbet den ned fra tee-en - uden at

det koster strafslag. Hvis du rammer din bold ved et øveslag tæller slaget ikke - og bolden kan

genplaceres på en tee, dog, hvis du slår for at ramme og ikke rammer så tæller det, som i alle andre

situationer, som et slag. I slagspil koster det 2 strafslag at spille udenfor teestedet og fejlen skal

rettes inden udslaget fra næste hul, ellers diskvalificere man - i hulspil må man godt.. -men

modstanderen kan kalde slaget tilbage (R 6)

7) Bunker. Bunkeren er en menneskeskabt udhuling i banen helt eller delvist fyldt med sand. Bolden

er i bunkeren hvis den berører sandet. I bunkeren må du ikke berøre sandet lige foran eller bagved

bolden før slaget, og du må heller ikke ramme sandet i tilbagesvinget, ligesom du ikke må berøre

sandet ved et øveslag. I alle tilfælde koster det to strafslag. Ellers må du gerne berøre sandet, så

længe du ikke forbedrer forholdene for slaget, f.eks. rive der hvor du samlede riven op inden slaget.

Du må også fjerne løse naturgenstande og andet flytbart. I tilfælde af "unormale baneforhold" som

f.eks. midlertidigt vand skal du droppe i bunkeren (R 16) . Du kan kun droppe ud af en bunker med

straf. Hvis du dropper ud pga. et unormalt baneforhold, som f.eks. en helt vandfyldt bunker, eller i

tilfælde af en lokalregel tillader det: f.eks. regnrender, koster det 1. strafslag at droppe ud efter

"nærmeste sted for fuld lempelse". (R 16) Hvis bolden er uspilllelig og du vælger at droppe ud (og

det er kun tilladt på flaglinjen) - koster det 2 strafslag. (R 12)

8) Greenen. På greenen må du markere og løfte din bold, men vær omhyggelig med at genplacere

bolden hvor den lå. Hvis du eller din modstander tilfældigt kommer til at flytte din bold på greenen

koster det ikke noget og bolden skal genplaceres. Du må gerne ramme flagstangen også når du

putter fra green, men inden du putter, skal du bestemme om flagstangen skal stå i hullet, tages ud -

eller passes (dvs. tages ud af en anden spiller/din caddie inden bolden når hullet). Hvis du eller din

modstander laver bevidste fejl på green koster det typisk 2 strafslag. I slagspil må du f.eks. ikke

ramme en andens bold når du putter fra greenen = 2 strafslag, så det er vigtigt at du og andre

markerer jeres bolde. Du må gerne samle en kølle, en liggende flagstang eller en bold op, hvis der er

fare for at en bold vil ramme. (R 13)

9) HVIDE pæle ”out of bounds”. Pælene står udenfor banen, dvs. hvis hele bolden ligger på "linjen"

mellem to hvide pæle eller er længere ude, og derfor ikke berører banen, er bolden ude. Det koster

et strafslag og man skal tilbage og slå et nyt slag fra det sted hvor man slog det slag der gik ud

("forrige sted"). Nogle gange er out defineret af hegn eller stensætninger. Der er ikke gratis

lempelse fra dem eller fra de hvide pæle. (R 2)

VIGTIGE REGLER

10) Bold flyttet: Hvis du kommer til at flytte din bold, dvs. den kommer ud af ”sit leje” - skal bolden

genplaceres med 1 strafslag. Det er dog straffrit under søgning, ved flytning af en flytbar

forhindring, ved identifikation, ved vurdering af om der er lempelse o.lign. Bolden skal genplaceres -



og hvis ikke du gør det, får du i stedet to strafslag for at spille fra et forkert sted. Hvis bolden flytter

sig "af sig selv" betragtes det som at det er vinden/en naturkraft, der har flyttet den, i det tilfælde

skal bolden ikke genplaceres, men spilles der fra hvor den ender. Dog: På greenen skal bolden

genplaceres hvis den havde været markeret inden. OBS: Bolden må godt berøres, af f.eks. din kølle,

så længe den ikke finder et nyt leje. (R 9)

11) Genplacering: Man placerer bolden, der hvor den lå før den blev løftet/flyttet. Hvis man løfter en

bold uden at den er markeret, koster det et strafslag. Bortset fra på green (og teested) hvor bolden

kan løftes, renses og genplaceres - må du ikke rense din bold når den skal genplaceres (R 14)

12) Drop: Hvis en regel tilsiger, at man skal droppe en bold, betyder det, at man skal slippe bolden fra

knæhøjde og bolden skal ramme og blive liggende i et "lempelsesområde". Lempelsesområdet er

(typisk) en halvcirkel, ikke tættere på flaget, med en radius på en køllelængde, dog to køllelængder

ved rødt strafområde og ved uspillelig bold. Du må bruge den længste kølle i bag-en, dog ikke en

putter. (R 14). Når du skal droppe en bold, kan du rense den/eller erstatte den med en ny bold.

Når du dropper uden straf - skal du droppe i det samme baneområde. Når du dropper med straf kan

du droppe i alle baneområder - og herefter gå frem efter en relevant regel.

13) Forkert sted. Golfreglerne går meget op i at en bold skal spilles fra det rigtige sted, dvs. den skal

genplaceres hvis den er blevet flyttet og der skal droppes korrekt. Hvis ikke man er omhyggelig med

dette kan man ende med at spille en bold fra et "forkert sted" og det koster 2 strafslag.

14) Løse naturgenstande. F.eks. ikke-fastsiddende grene, blade, sten o.lign. må flyttes på hele banen

dvs. også i bunkere og i strafområder. Men hvis din bold flytter sig, når du løfter en løs

naturgenstand, koster det et strafslag og bolden skal genplaceres (gælder dog ikke på green). (R 15)

15) Flytbare forhindringer - er menneskeskabte flytbare genstande og de må flyttes overalt på banen,

dvs. du kan uden straf, tage f.eks. løftbare pæle og skilte op – udføre slaget - og sætte ”tingen” på

plads igen (gælder dog ikke de hvide out of bounds pæle – de skal blive stående) . Der er ikke straf,

hvis din bold flytter sig, når du løfter en flytbar forhindring, bolden skal genplaceres. Gene fra

flytbare forhindringer omfatter også spillelinjen. (R 15)

16) Unormale baneforhold: Er: 1) Ikke flytbare forhindringer, som f.eks. veje, 2) areal under

reparation (inkl. umarkeret greenkeeperarbejde), 3) huller (og deres "opskud") (ikke spor) efter

dyr eller 4) midlertidigt vand. Bortset fra i strafområder - kan du tage lempelse uden straf for

stance og sving efter reglen: Nærmeste sted for fuld lempelse (=referencepunktet) og drop i et

lempelsesområde på 1 køllelængde - ikke nærmere hullet - og du skal droppe i det samme

baneområde. ( R16)

17) Ikke-flytbare forhindringer. Du kan overalt på banen (bortset fra i strafområder) - uden straf - tage

lempelse for menneskeskabte ting som veje, bænke, store skilte, ved at finde det nærmeste punkt

for lempelse hvor forhindringen ikke er til gene for dit stance eller sving og herfra droppe inden for

en køllelængde - dog ikke nærmere hullet. Hvis du f.eks. ligger på en vej eller en køresti, så er første

sted for fuld lempelse, der hvor du kan udføre et slag, uden at bolden berører vejen eller at du står

på den og det kan være i en busk! eller i dyb rough! Og fra dette referencepunkt skal du droppe i et

lempelsesområde med en køllelængde. (Bemærk at du ikke har lempelse for "spillelinjen").



18) Areal under reparation - blå pæle. Hvis pælene er blå uden grøn top, kan bolden spilles som den

ligger, eller uden straf droppes inden for en køllelængde fra det nærmeste punkt hvor arealet ikke er

til gene. Hvis pælen har en grøn top, må der ikke spilles fra arealet og der skal droppes i henhold til

ovenstående, dvs. nærmeste vej ud af arealet, og indenfor en køllelængde fra første sted for

lempelse, der ikke er nærmere hullet. Hvis bolden er mistet i arealet, men ikke kan findes, benyttes

skæringspunktet ind til arealet til at finde nærmeste sted for fuld lempelse = referencepunktet.

19) Dyrehuller: Der er gratis lempelse for alle huller efter (alle) dyr, men ikke for deres spor, bortset fra

spor lige ved et dyrehul. Der droppes i henhold til ovenstående.

20) Midlertidigt vand: Hvis man har synligt vand omkring skoene og/eller bolden ligger i synligt vand -

er man generet af midlertidigt vand - og man er berettiget til lempelse, jf. ovenstående. Hvis bolden

er mistet i midlertidigt vand, benyttes skæringspunktet til at finde nærmeste referencepunkt. Du

kan også tage lempelse for midlertidigt vand i en bunker, dvs. droppe det nærmeste sted hvor

genen er mindst mulig, men du kan kun droppe ud af bunkeren med straf. Nogle gange er en sø

eller å gået over sine bredder - og det vand der befinder sig udenfor strafområdet er midlertidigt

vand.

21) Fæstnet bold: Hvis din bold ligger i "sit eget nedslagsmærke", dvs. bolden har lavet en fordybning i

jorden (ikke kun i græsset) kan du i hele det generelle område, men ikke i en bunker eller i et

strafområde, droppe en ny bold indenfor et lempelsesområde på 1 køllelængde, men ikke nærmere

hullet. Referencepunktet er lige bag den fæstnede bold - og du må ikke rette nedslagsmærket op.

Dog: på greenen markerer du bolden, retter nedslagsmærket op og genplacerer bolden. (R 16)

22) Uspillelig bold – f.eks. inde mellem træer og buske eller dybt nede i højt græs. Man kan altid

erklære en bold uspillelig (bortset fra i strafområder) og der er følgende muligheder for lempelse -

med straf - i det generelle område:

a) Der kan droppes indenfor to køllelængder, ikke nærmere hullet - et strafslag

b) Der kan droppes tilbage ad flaglinjen defineret af bolden og flaget. Der droppes i et

lempelsesområde med 1 køllelængde fra det sted på linjen man vælger at droppe - et strafslag

b) Du kan – med et strafslag - vælge at spille en bold fra det sted du slog det sidste slag - forrige

sted.

Ud af en bunker koster b) dog to strafslag (R 19)

Når du dropper med straf kan du droppe alle steder på banen - og herefter gå frem efter en relevant

regel.

23) Mistet bold. En bold er mistet, hvis ikke den er fundet indenfor 3 minutter, efter du er begyndt at

lede efter den. Det koster et strafslag, og man skal tilbage og slå en ny bold fra det sted man slog

det forrige slag. I GGK (og mange andre klubber) har vi den lokalregel, at du - enkelt formuleret -

med to strafslag kan droppe en ny bold på fairwayen, på det hul du spiller, i samme afstand fra

hullet, som det sted du skønner bolden blev mistet.

Hvis bolden er mistet i et strafområde, gælder reglerne for dette område. Hvis bolden er mistet i

areal under reparation (blå pæle), se ovenstående, tager man lempelse ud fra det punkt bolden skar

ind området, og det tilsvarende gælder, hvis bolden mistes i midlertidigt vand. (R 18)



24) Provisorisk bold. Det er en god ide at slå en provisorisk bold, hvis man er i tvivl om man kan finde

den bold man lige har slået. Den provisoriske bold bliver bolden i spil, hvis ikke man kan finde den

første bold indenfor 3 minutter. Men hvis man finder den første bold, så er det den, der er bolden i

spil - og man kan ikke vælge at spille videre med den provisoriske. Til gengæld tæller slaget til den

provisoriske bold ikke. Men hvis den provisoriske bold bliver bolden i spil, koster det udover det slag

man slog til den første bold, også et strafslag. Med andre ord, f.eks. fra tee: 1 slag + slaget til den

provisoriske bold + 1 strafslag, dvs. du ligger i 3 og skal slå dit 4. slag. Men finder du den første bold

så ligger du kun i 1 og skal slå det andet slag. Man må gerne slå til den provisoriske bold så længe

man ikke er nærmere hullet end der hvor man skønner den første bold ligger. (Råd: Hvis lokalreglen

om drop med to strafslag er gældende, er det en god ide at slå en provisorisk bold hvis slaget var

kort og gå frem efter lokalreglen, hvis slaget er langt) (R 18)

25) Forkert bold. Hvis man slår til en forkert bold (dvs. ikke ens egen) koster det 2 strafslag. Hvis man

har slået flere slag til den forkerte bold, inden man finder ud af fejlen, tæller hverken de slag eller

slaget til den forkerte bold, men man skal tilbage for at slå til den rigtige bold. Hvis man ikke får

rettet fejlen før man har slået ud fra næste teested - er man diskvalificeret (i Stableford-spil betyder

det dog kun, at man ikke scorer point på det hul, man slog til den forkerte bold). Tjek derfor altid, at

det er den rigtige bold du er ved at slå til. (R 6)

26) Øve sig på banen. Under en runde må man ikke øve sig, dvs. udføre egentlige golfslag, bortset fra

at man gerne må putte på den lige færdigspillede green, eller chippe/putte ved teestedet. Første

forseelse koster 2 strafslag, anden forseelse betyder diskvalifikation. I hulspil må man dog have

spillet på banen inden en runde. (R 5)

27) Typiske situationer hvor du skal give dig selv / modtage strafslag. OBS green og teested er

undtaget - fordi der gælder særlige regler her.

Et strafslag:

Bolden flytter sig ved flytning af løs naturgenstand

Bolden flytter sig ved at du skubber til den eller på anden måde er skyld i at den bevæger sig.

Du markerer ikke din bold når du løfter din bold for senere at genplacere den.

Du dropper forkert i lempelsesområdet, men spiller bolden indenfor lempelsesområdet - f.eks. hvis

du dropper fra skulderhøjde og spiller bolden.. (Husk at du kan droppe om uden straf til du har gjort

det rigtigt).

To strafslag:

Du slår til en forkert bold

Du spiller bolden fra et forkert sted, f.eks. udenfor det korrekte lempelsesområde, eller har

genplaceret forkert.

Du berører sandet i en bunker foran eller bagved bolden inden et slag - eller rammer sandet ved et

øveslag.

Du spiller uden for teestedet i slagspil

Diskvalifikation:

Du kommer mere end 5 min for sent til at kunne tee-e ud på 1. teested (gælder også: slår ud for

tidligt..)

Du tager en urimelig fordel uden hold i reglerne. F.eks. dropper 50 meter nærmere hullet fordi du

definerer skæringspunktet til et strafområde, der hvor du fandt bolden i strafområdet, i stedet for



hvor den krydsede grænsen til strafområdet.

Du bruger ulovligt udstyr - f.eks. en tee der er længere end 4 tommer: 101,6 mm - eller en ulovlig

kølle.

28) Golfreglerne består af 24 regler. En gratis app "R&A" indeholder dem alle og mere til. Derudover

kan en Lommeguide (36 sider) købes i bogform. Golfreglerne gælder for golfspillet i hele verden og

er udarbejdet i et samarbejde mellem det amerikanske USGA og det engelsk/europæiske R&A. På

www.ggk.dk kan du finde præciseringer relevante for klubben og den løbende dialog om regler.

29) Lokalregler. Den enkelte golfklub har mulighed for at lave lokale regler der modificerer

Golfreglerne. I GGK har vi f.eks. bestemt at du på hul 13 må droppe på fairwaysiden af kanalen foran

teestederne, og som anden lokalregel, må du, forenklet sagt "droppe ind på fairway med to strafslag

ved mistet bold eller skæringspunktet for en bold der er out". Når man spiller en bane er det derfor

altid vigtigt at tjekke de lokale regler. Og i disse web-tider findes de ofte på klubbens hjemmeside.

30) Former for spil: To hovedformer: 1) Hulspil hvor en, eller et par, kæmper mod en modstander om at

få den bedste score hul for hul. 2) Slagspil hvor der spilles om at få den bedste score set over alle

huller og hvor en spiller kan spille mod mange andre i den samme turnering. Slagspil har to

hovedformer: Egentligt slagspil hvor alle slag tæller og bolden skal i hul hver gang og Stableford hvor

man scorer point hul for hul ifht ens handicap. Det betyder at bolden ikke nødvendigvis skal i hul,

for hvis man får slået så mange slag på et hul at man kun kan få 0 point på hullet, samler man op.

Både hulspil og slagspil kan spilles med og uden handicap. (R 3)

31) Handicap: En golfbane har typisk 18 huller bestående af par 3, par 4 og par 5 huller - der ofte giver

et samlet par på 72. Målet er at spille banen rundt i færrest mulige slag og for de professionelle

gerne under banens par. Hvis ikke man havde et golfhandicap, ville de gode spillere stort set altid

vinde, og det ville nok være lidt trættende i længden for begge parter, derfor har golfspillet et unikt

hcp-system: Hver spiller har et handicap der svarer til spillerens spillestyrke. Når spillestyrken bliver

bedre går man ned i hcp og omvendt. Dit "hcp" fremgår af Golfbox, f.eks. 26,3. Når du spiller en

bane konverteres dit hcp til et spillehandicap (SPH) der afhænger af banens let/svær-rating.

Spillehandicappet (SPH) fordeles på banens huller efter hullernes sværhedsgrad (fremgår af

scorekortet). Hvis man har 54 i SPH er det let: så har man 3 slag på hvert hul, hvis man har 20 i SPH,

har man et ekstra slag alle banens huller og to slag ekstra på banens to sværeste huller.

Uanset slagspilsform omregnes din score til Stablefordpoint, der ligger til grund for et nyt hcp. Der

kan ikke reguleres hcp i hulspilsmatcher.

Stableford-systemet: Hvis du har 3 slag ekstra på et par 3 hul er "dit par" 6 - laver du en 6-er på

hullet får du 2 Stablefordpoint. Laver du 7 får du 1 point medens 8 og derover giver 0 point på det

hul. Omvendt hvis du er bedre end dit par på hullet og f.eks. laver en 4. så får du de to point for "dit

par" + ekstra 2 point fordi du har spillet i hul to slag bedre end "dit par". Summen af

Stablefordpointene over 18 huller fortæller om du har spillet til dit hcp, bedre eller dårligere. Hvis

du har spillet til "dit par" vil summen være 36 point - og bedre: vil summen være over 36 og

omvendt. Det nye hcp-system er en hel historie værd - se gennemgang på hjemmesiden - men gør

det til en god praksis altid at indberette dine runder - thi så får du et retvisende billede af din

gennemsnitlige spillestyrke.

http://www.ggk.dk


32) Nyd spillet og naturen – og husk at kigge på bolden, holde hovedet stille og svinge roligt – gerne

med et ”halvt sving” - og hvorfor ikke med et jern frem for en kølle? - for når man rammer bolden

rent flyver den langt! God runde.
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