
RUNDT PÅ BANEN PÅ 2 TIMER – DE NYE GOLFREGLER



FORMÅL – METODE - INDHOLD

• At opdatere deltagernes regelviden til de nye Golfregler

• Gennemgang af reglerne fra tee til green – regelsituationer og 

lempelser tages undervejs, dels i temaorden, dels i regelbogens 

orden.

• Tidsplan – 3 timer inkl. praktiske øvelser på banen



SPROG OG PRÆSENTATION

• Golfreglerne - versioner:

• R&A udgiver bøgerne Full Rules og Player’s Edition (forkortet)

• DGU udgiver R&As regelbøger i tryk på dansk

• DGU udgiver en Lommeguide til hurtigopslag, som også tænkes 

anvendt som begyndermateriale (billeder af indhold næste 

slides)

• R&A udgiver Golfreglerne som app – som også findes på dansk





Husk, før du går ud:

• Du har max. 14 køller i bag’en – R4

• Du kan erklære køller ude af spil, før du starter runden -

R4.1c(2). Spilleren skal tydeligt informere om, at køllen 

er ude af spil. Den kan evt. sættes omvendt.

• Du kan ikke erstatte en ødelagt kølle, medmindre du var 

uden skyld i ødelæggelsen. Men du må fortsat reparere 

og bruge den. (R4)



Banens områder

Banen udgøres af fem områder:

• Det generelle område, som er 

hele banen, undtagen:

• Teestedet på det hul, der 

spilles

• Alle strafområder, gul/rød 

• Alle bunkere

• Greenen på det hul, der 

bliver spillet.



Uddrag af DEF for strafområde:

• Ethvert fast vandområde (selvom 

tørt) på banen (markeret eller ej af 

komiteen). Markeringer: Rød og 

Gul

• Enhver anden del af banen, som 

komiteen har markeret som sådan.

• Ikke markeret = Rødt

• Komiteen kan markere alle 

strafområder som Rød.

• R15.1 og 17.1: Tilladt at fjerne løse 

naturgenstande i Strafområde og 

berøre underlaget med køllen før 

slaget (grounde).



Lad os komme i gang R6

Spilletempo

Der lægges i R5 og R6 

generelt op til at holde en god 

fart i spillet:

• Spil gerne uden for tur, når 

det er muligt – ready golf -

(kan også aftales i hulspil)

• Forsøg at bruge højst 40 

sekunder til at udføre et slag.



Et ”slag“:

R10.1a

Hvis du tilfældigt rammer din 

bold mere end én gang, 

tælles kun ét slag. Der er 

ingen straf og bolden spilles, 

hvor den ligger.



Et ”slag“:

R10.2b(3)

Du må ikke indtage en stance

til slaget ved at bruge en 

genstand på jorden til at 

udpege linjen, f.eks. ved at 

lægge en kølle på jorden.

R10.2b(4)

Du må ikke få hjælp fra nogen 

til at stå bagved dig og line din 

retning op, mens du selv 

indtager din stance.



Teestedet R6

Bold forbliver på teestedet 

R 6.2b(6)

• Hvis en bold efter et slag forbliver 

i eller ender på teestedet, kan 

den uden straf samles op og 

flyttes til en anden del af 

teestedet og spilles derfra (evt. 

teet op).

• Ikke straf for at flytte bolden. Var 

det førsteslaget, slår derefter sit 

2. slag.

Honnøren ved fortsat spil afgøres af 

laveste bruttoscore på foregående 

hul – også i handicapturneringer 

(altså ikke point).

Læs mere i Regel 6.



Bold ført ud af retning

(R11.1/11.2)

Vi er lidt uheldige med vores 1. 

slag fra teestedet, og rammer 

vores egen golfbag. Hvad nu?

Regel 11.1 siger:

Bold ført ud af retning

• Tilfældigt af spiller, spillers 

udstyr, medspiller/modstander

• Ingen straf i noget tilfælde 

og bolden spilles, som den 

ligger

Vi ser på flere situationer på de 

næste slides.



Vi slår igen. 

Efter slaget viser det sig, at 

bolden sidder fast i sit eget 

nedslagsmærke:

Regel 16.3 (fæstnet bold) siger:

• Du må løfte og rense bolden 

og droppe igen uden straf 

(gælder også i rough).

• Bolden droppes i et 

lempelsesområde på 1 

køllelængde fra hvor bolden er 

- ikke nærmere hullet.

• Lad os se lidt nærmere på det:

• Lempelsesområde 

udmåles

• Bold droppes deri.

Men hvordan droppes korrekt?



Forberedelse til at droppe

• Der vælges altid et 

referencepunkt – i dette 

tilfælde: Lige bag bolden. 

Markér punktet med en tee.

• Fra punktet udmåles et 

lempelsesområde på 1 

køllelængde – ikke nærmere 

hullet. Bolden droppes heri.

• I andre situationer vælges et 

andet referencepunkt. Vi ser på 

andre situationer og 

referencepunkter senere.

• Lad os se, hvordan man 

dropper.



Hvordan dropper man korrekt? 

R14.3

• Spilleren skal slippe bolden fra 

knæhøjde. Bolden skal falde lige 

ned uden at kaste, spinne eller 

rulle den.

• Bolden skal droppes i 

lempelsesområdet.

• Bolden skal forblive i området.

• Bolden skal spilles fra området.

• Den må ikke ramme spilleren 

eller noget udstyr, før den 

rammer jorden.



Hvordan dropper man korrekt? 

R14.3

• Man må bruge den oprindelige 

eller en ny bold. R14.3b.

• Hvis bolden ruller ud af området, 

droppes igen. Sker det samme, 

placeres bolden på punktet, hvor 

bolden først ramte i området ved 

omdroppet.

• Kun spilleren må droppe bolden.

Men hvad er en køllelængde og 

hvad er knæhøjde?



Og hvad er en køllelængde så?

• Længden på den længste kølle af de 14 (eller færre) køller, 

som spilleren har under runden (som tilladt i regel 4.1b (1)), 

• Bortset fra en putter.

Hvis den længste kølle (som ikke er putteren), som en spiller har 

under runden, f.eks. er en 109 cm lang driver, så er en 

køllelængde 109 cm for den spiller under den runde.

En køllelængde er således individuel pr. spiller.

"Knæhøjde" betyder afstanden fra jorden op til til spillerens knæ 

i stående position.



Og hvad med markering?

Markere – Definition

At vise stedet, hvor en bold ligger stille, ved enten at:

• Placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller

• Holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

Dette gøres for at vise stedet, hvor bolden skal genplaceres, efter at den er løftet.

Markeringsmærke

Eksempler på, hvad et markeringsmærke IKKE er (da det enten ikke er kunstigt 

eller kan betragtes som ”mindre udstyr”) – se evt. Definitionen:

• En løs naturgenstand, en golfbag, en rive, et brønddæksel

Når en bold skal løftes og genplaceres efter en Regel, er det et krav at stedet 

markeres (ikke krav ved drop, men det anbefales at markere referencepunktet).

Regel 14.1a - uddrag: 

• Hvis spilleren løfter bolden uden at markere den, markerer stedet på en forkert 

måde eller udfører et slag uden at fjerne markeringsmærket, får spilleren ét 

strafslag.



En anden spiller har slået 

bolden op i busken. Er 

bolden uspillelig?

Man kan erklære sin bold 

uspillelig overalt - undtagen i et 

strafområde.

Lad os se på muligheder for 

lempelser for denne situation 

og andre.



Uspillelig bold - 3 muligheder:

• Sidelæns – referencepunkt er 

boldens leje. Udmål område 

inden for 2 køllelængder fra 

punkt, ikke nærmere hullet.

• Forrige sted – referencepunkt

udpeges (evt. skønnet). 

Udmål område inden for 1 

køllelængde fra punkt, ikke 

nærmere hullet.

• Flaglinje - (her linje fra hul 

gennem bold og vilkårligt langt 

bagud, inden for banen. Vælg

referencepunkt på flaglinjen. 

Udmål område inden for 1 

køllelængde fra punkt, ikke 

nærmere hullet



Flere lempelser og drop

Der droppes i et lempelsesområde på 1 

køllelængde ud fra et referencepunkt, som 

er et af følgende – eksempler uden straf vises:

• Ved unormale baneforhold (inkl. ikke-flytbar 

forhindring) og forkert green: 

Nærmeste punkt for fuld lempelse

• – evt. begrænsning i lempelsesområde

• Punkt lige bagved (fæstnet bold, nu i hele 

det generelle område)

• Bold i flytbar forhindring, eller ligger på dyr, 

person, genstand (her flaske): Punkt lige 

under

• Bold ikke fundet i flytbar forhindring, men 

kendsgerning…, ligeledes punkt lige under 

(krydsning af grænse)



Lempelsesområde 2 køllelængder:

Der udpeges et referencepunkt, som 

er et af følgende – eksempler med 

straf:

1. Ekstra dropmulighed til RØDT 

strafområde: Punkt for krydsning 

af grænse

2. Mulighed ved uspillelig bold: 

Punkt for aktuelt leje



15 MINUTTERS PAUSE



Unormale baneforhold

Midlertidigt vand, Areal under 

reparation (AUR), ikke-flytbare 

forhindringer og dyr, der graver 

hører under "Unormale 

baneforhold".

Lempelse

Som i dag og efter procedure 

for Nærmeste punkt for fuld 

lempelse (NPL) i det Generelle 

område og i Bunkere

Læs mere i Regel 16.



Unormale baneforhold

DEF – Dyrehul - uddrag

Ethvert hul gravet af et dyr  

(også hunde, men stadig ikke 

f.eks. orme og insekter). Dækker 

nu også

• det løse materiale, dyret 

gravede ud af hullet

• ethvert nedslidt spor eller 

mærker, som leder ned i hullet

DEF - Areal under reparation -

uddrag

Ethvert hul (selvom ikke 

afmærket), lavet af komite eller 

greenkeeper i forbindelse med 

vedligehold eller opsætning af 

banen – ikke luftningshuller.



Bold

Mistet (R 18)

• Hvis den ikke findes inden for 

3 minutter

Flyttet under søgning (R 7.4):

• Af spiller/partner: 

• Ikke straf, og genplaceres. 

Hvis punkt er ukendt, skønnes 

det:

• Bold uden for green – og 

sted ukendt R 14.2d

• Genplaceres på 

skønnet sted

• Det forudsættes, at søgningen 

foregår fair.



Bold

Provisorisk

• Det er tilladt at spille en 

provisorisk bold på et hvilket 

som helst tidspunkt inden for 

de 3 minutters søgetid efter 

en bold, der muligvis er 

mistet.

• Spilleren kan medvirke til 

søgning og derefter gå tilbage 

og spille en provisorisk bold 

(stadig inden for 3 minutter) 



Bold

Løftet

• Ikke krav om annoncering til 

medspiller i 3 situationer:

• Undersøge skader på 

bolden R4.2c

• Løfte for at identificere 

R7.3

• Undersøge om bold er i 

et forhold, der giver 

lempelse, f.eks. Fæstnet 

bold R16.3 (nu i hele det 

generelle område).



!

Bolden er slået i bunkeren

Du må berøre sandet med 

hånden og køllen inden slaget, 

og du må flytte løse 

naturgenstande og flytbare 

forhindringer.

Hvis bolden flytter sig i den 

forbindelse:

• Løse naturgenstande: Bold 

genplaceres og der tillægges 

1 strafslag.

• Flytbare forhindringer: Bold 

genplaceres - ingen straf



Bolden er slået i bunkeren, 

bemærk:

Du må ikke røre sandet 

umiddelbart foran og bagved 

bolden, heller ikke i 

tilbagesvinget. Du må heller 

ikke tage prøveslag eller på 

anden måde teste underlaget.

Læs mere i Regel 12.

Hvis du erklærer bolden 

uspillelig i bunkeren: Lad os se 

muligheder på næste slides.



I bunkeren – erklæres 

uspillelig

Muligheder - der lægges 1 

strafslag til scoren:

• Spil en ny bold fra forrige sted.

• Drop en bold inden for 1 

køllelængde fra det punkt på 

flaglinjen, hvor bolden ligger -

så langt tilbage som ønsket, 

ikke nærmere hullet. Skal

droppes i bunkeren.



I bunkeren – erklæres 

uspillelig

• Drop en bold sidelæns (2 

køllelængder) fra det punkt, 

hvor bolden ligger - ikke 

nærmere hullet. Skal

droppes i bunkeren.

Ekstra mulighed ved uspillelig 

i bunker:

• med et ekstra strafslag 

(total 2) kan en bold 

droppes uden for bunkeren 

inden for 1 køllelængde fra 

valgt punkt på flaglinjen.

Læs mere i Regel 19.3.



På greenen - endelig

Efter en lille omvej med bolden 

bagved skuret ramte forrige 

slag spillerens golfbag, og 

bolden landede på greenen.

Intet problem – en bold 

tilfældigt ført ud af retning, 

spilles uden straf derfra, hvor 

den ligger.

Tilladt på greenen (bold på 

eller uden for greenen):

• Skader fra sko må repareres. 

Sten, agern, mv., som sidder i 

overfladen må fjernes og 

hullerne repareres. Dyrespor 

må repareres.



På greenen - endelig

• Spillet må dog ikke forsinkes unødigt i 

denne reparationsproces og linjen må 

ikke forbedres ud over reparationen.

Andre forhold:

• R10.2b (2) - Spillelinjen må berøres ved 

udpegning af spillelinjen, så længe der 

ikke foretages noget for at forbedre linjen.

• R15.3a – bold på greenen til hjælp eller 

gene for anden bold. Det er ikke tilladt at 

efterlade en bold til hjælp for en anden 

spiller. Bevidste/aftalte handlinger af 

denne karakter straffes med generel straf



På greenen

Bold flyttet tilfældigt

• Af spiller/medspiller/modstander R13.1d -

ingen straf. 

• Genplaceres.

• Af naturkræfter - R13.1d(2) 

• Hvis bolden ikke har været løftet, 

spilles fra det nye sted

• Hvis bolden har været løftet og 

genplaceret, genplaceres den på 

oprindelig sted

• Forkert green – R13.1f

• Lempelse skal ud over gene fra leje 

også tages ved gene for tilsigtet 

stance og sving.



MERE OM DET…

Hvem flyttede bolden? R9.2b

• Ændret til ”omvendt bevisbyrde”.

• Sandsynligvis ikke spilleren, medmindre det ”er en 

kendsgerning eller så godt som sikkert”, mindst 95%



Flagstangen R 13.2

Putte med flaget i og ramme 

flagstangen eller person, der 

passer 13.2a(2), R13.2b og 

R13.2c.

• Ikke længere straf

• Beslutningen skal tages 

inden slaget og må ikke 

ændres, når slaget er slået, 

og bolden er i bevægelse.

• Hvis bolden hviler mod 

flagstangen og nogen del af 

bolden er under 

greenoverfladen, er bolden i 

hul. R 13.2c



Flagstangen

• Hvis bolden hviler mod 

flagstangen og ingen del af 

bolden er under 

greenoverfladen, er bolden 

ikke i hul, og skal spilles 

som den ligger. R 13.2c

• Hvis flagstangen fjernes 

og bolden derved flyttes 

– hvad enten den falder 

i hul eller ligger stille 

andetsteds – skal 

bolden placeres på 

hulkanten uden straf 



FLERE PUNKTER…

• Ændring i muligheder for at undgå straf - R8.1c(1).

• Eksempler - undgå straf ved:

• Inden slaget – at genplacere en grænsemarkering (fx 

hvid pæl), der var fjernet, på den oprindelige position

• Inden slaget – at returnere teemarkeringer, som ikke 

måtte flyttes

• Inden slaget – at returnere en gren, græsstrå tilbage 

til oprindelig position, efter flytning

• Brug af afstandsmåler 4.3a

• Nu tilladt med mindre undtaget via lokalregel



SPILLEFORMER

Maksimum score – ny mulighed

• En form for slagspil, der sætter en øvre grænse for antal 

anvendte slag pr. hul.

• Maksimum score – Double Par, betyder f.eks., at man 

maksimalt kan spille et Par 3 hul i 6 slag, Par 4 i 8 slag, 

Par 5 i 10 slag. 

• Er bolden ikke i hul på ”maksimum” slag, samles bolden 

op og man noterer den maksimale score på hullet.

• NB! Hvis spilformen skal være handicaptællende, skal max-

grænsen sættes så højt for alle spillere, at de ikke længere 

kunne opnå point, når max-grænsen er nået (netto dobbelt-

bogey).



EKSTRA, HVIS RELEVANT…

Lokalregel E-5

• Ekstra droppemulighed, som alternativ til at spille fra forrige 

sted.

• Der tillægges 2 strafslag til scoren, hvis der droppes på

denne måde.

• Eksempler næste slides



Bold mistet – lokalregel E-5 - procedure
• Spiller og markør skønner, hvor bolden er mistet. 

• Der bestemmes 2 referencepunkter, som siden bruges til at definere linjerne for 

droppeområdet.

• Det ene punkt A (bold-referencepunkt) er stedet, hvor bolden skønnes mistet.

• Det andet punkt B (fairway-referencepunkt) findes på grænsen af den fairway på det 

spillede hul, som er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end bold-

referencepunktet. 

• Droppeområdet (skravering) fremkommer ved at føre linjen fra hullet gennem boldpunkt 

A og fairway-punkt B og derfra bagud gennem et punkt 2 køllelængder på hver side.



Bold out of bounds – lokalregel E-5 - procedure
• Spiller og markør skønner, hvor bolden er gået ud. 

• Der bestemmes 2 referencepunkter, som siden bruges til at afgrænse de ydre linjer for 

droppeområdet.

• Det ene punkt A (bold-referencepunkt) er punktet for krydsning af out-grænsen.

• Det andet punkt B (fairway-referencepunkt) findes på grænsen af den fairway på det 

spillede hul, som er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end bold-

referencepunktet. 

• Droppeområdet (skraveret, begrænset af out-grænsen) fremkommer ved at føre linjen 

fra hullet gennem bold-punkt A (out) og fairway-punkt B og derfra bagud gennem et 

punkt 2 køllelængder på ydersiden ved fairway-punkt.



Bold out of bounds bag green – lokalregel E-5 - procedure
• Spiller og markør skønner, hvor bolden er gået ud. 

• Der bestemmes 2 referencepunkter, som siden bruges til at afgrænse de ydre linjer for 

droppeområdet.

• Det ene punkt A (bold-referencepunkt) er punktet for krydsning af out-grænsen.

• Det andet punkt B (fairway-referencepunkt) findes på grænsen af den fairway på det 

spillede hul, som er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end bold-

referencepunktet. B? er godt nok på nærmeste fairway, men er ikke nærmest A.

• Droppeområdet (skraveret) fremkommer ved at føre linjen fra hullet gennem bold-punkt 

A (out) og fairway-punkt B og derfra bagud gennem et punkt 2 køllelængder på 

ydersiden ved fairway-punkt.



Tak for nu

Så går vi på Par-3 banen og tester 

Jeres viden om golfreglerne.

Spørgsmål her på falderebet?


