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Ledamöter

Närvarande
Ola Welander (OW), ordförande
Lars Hörnell (LH), vice ordförande
Klas Bengtsson (KB)
Göran Hermes (GH)
Krister Johansson (KJ)
Anders Jonsson (AJ)
Birgitta Ljung (BL),
Christina Rodman (ChR)
Kerstin Rydström (KR)
Thomas Waldenstedt (TW)
Tommy Schill (TS) adj
Claes Grönberg (CG) adj. SGF handl och sekr
Meddelat förhinder
Åsa Gustavsson (ÅG) adj
_________________________________

§ 1.

Mötet öppnas
OW förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
Förslaget till dagordning fastställdes i sina huvuddrag och CG utsågs till
sekreterare.

§ 2.

Föregående mötesprotokoll
Regelkommittén (RK) konstaterade att de uppdrag som tilldelades var
åtgärdade.
I övrigt framfördes det inga erinringar mot protokollet.

§ 3.

Rapporter
a. AU handicap
BL och CG rapporterade.
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Statistiken visar att totalt har 5 806 927 handicapronder registrerats
under 2021 och det är 58,2 procent av alla bokade ronder. Detta är i
paritet med statistiken från förra säsongen.
Nu ser man att världshandicapen verkligen lyft den svenska golfarens
vilja att registrera handicapronder.
Den 12 januari återförs PCC-funktionen, som varit avstängd en tid.
Fortfarande håller BL och CG regelbundet avstämningsmöten med WHSansvarig för GIT.

BL rapporterade vidare att hon invalts som medlem i R&A och utsetts till
ordförande i R&A:s handicapkommitté. Till detta uppdrag hör även att BL
under två år tar över ordförandeskapet i HOC, som är den
världsomspännande kommitté som ansvarar för utvecklingen och driften av
World Handicap System.
RK gratulerade till detta viktiga internationella uppdrag och önskade ett
stort lycka till.
b. AU Banvärdering
AU Banvärdering rapporterade enligt följande:
• Det nya datasystemet för banvärdering ska snart kunna sjösättas. Fyra
tester i fält återstår.
• Ett större antal Ipads är inköpta till det nya sättet att värdera banor.
AU Banvärdering föreslår en ny regionsorganisation att gälla från säsongen
2022. Den innebär att vi övergår till fyra regioner istället som idag, sju
regioner. Det utses en regionansvarig och ett antal teamledare, där antalet
beror på antal banor i regionen.
Skälen är följande:
• Färre värderare ska göra fler värderingar. Banvärdering är som annan
regelkunskap. Den måste hela tiden underhållas för att kompetensen
ska bibehållas.
• Den nya tekniken för själva värderingen ställer högre krav på
värderarens IT-vana.
• AU Banvärdering har haft individuella möten med samtliga
regionansvariga och förankrat kommande förändringar.
• Organisationen behöver föryngras.
Beslöts att godkänna förslaget till ny regionindelning och uppdrogs åt AU
Banvärdering att planera och bemanna.
c. AU Amatör
BL rapporterade om arbetet tillsammans med Magnus Grankvist att
översätta de nya amatörreglerna och tillsammans med
kommunikationsavdelning bestämma hur de kommuniceras.
• Amatörreglerna kommer att finnas på hemsidan och där kompletteras
med ett stort antal frågor och svar.
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De nya amatörreglerna verkar ha tagits emot positivt runt om i världen.
Allt är klart och tydligt förutom kopplingen till amerikanska skolors
ibland varierande regler för amatörer. För närvarande är det svårt att ge
exakta svar, utan det är upp till varje spelare att kolla med sin skola.
Förhoppningsvis kanske detta kan samordnas bättre framöver.

d. AU utrustning
AJ meddelade att det inte finns något nytt att rapportera just nu.
§. 4

Digitalt DD- och FD-test 2022
Testen består av totalt 50 (DD) respektive 75 (FD) frågor, uppdelat på:
• Vilken regel
• Sant eller falskt
• Påföljd
• Flerval
• Committe Procedures – sant eller falskt
FD-testet görs den 7-13 feb, medan DD-testet kan göras den 21 feb – 15
maj.
Beslöts att max-tiden är 90 minuter för FD-testet och 75 minuter för DDtestet.

§ 5.

Utbildningar 2021 – Utvärdering
a. SGF:s Högre Domarfortbildning
• Fem utbildningar på fem orter, med totalt 26 elever, har genomförts.
• RK ansåg att det var en bra form för en domarutbildning, som tränar
andra kvaliteter än bara regler.
• Alla elever blev tvungna att vara mycket aktiva och spänningsmomentet
när domare möter spelare uppnåddes verkligen.
• RK har bjudit in 15 av de 26 eleverna från fortbildningen att skriva FDtestet. Av dessa har RK som målsättning att utse ett antal till nya
Förbundsdomare.
b. Pilotutbildningen ”R&A Level 4”
• R&A har gjort bedömningen att domare som genomgått R&A Level 1-3
är självklart mycket duktiga på själva golfreglerna, dvs Regel 1-24, med
definitioner och tolkningar.
• De flesta av dessa domare har däremot varit både teoretiskt och
praktiskt rätt okunniga på allt annat som berör golftävlingen. Mycket av
teorin bakom detta finns i Committee Procedures, men det är inget man
bara läser sig till, utan här krävs mentorskap och praktisk erfarenhet.
• För att R&A ska kunna forma R&A Level 4 på bästa sätt, har man
tillfrågat sex länder runt om i världen om att genomföra en
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pilotutbildning för ca 6-8 elever under 2021. Dessa länder är Australien,
Chile, Singapore, Sydafrika, Irland och Sverige.
RK har genomfört Level 4 med sex elever och ett upplägg med en lärare
per elev och en rapport är överlämnad till R&A. Nu återstår det att se
vilket som blir R&A:s nästa steg.

c. Vad gör vi 2022?
• Även om SGF:s Högre Domarfortbildning nu överlämnats till alla
förbundsdomare för att kunna användas på distriktsnivå, så beslöts att
RK under 2022 ska arrangera minst en SGF:s Högre Domarfortbildning
själva. Primärt för att hjälpa de mindre golfdistrikten.
• RK anser att vissa delar av R&A Level 4 kan användas som introduktion
för nya Förbundsdomare. RK får återkomma med detaljer.
§ 6.

FD och FD-konferenser 2022
•
•

§ 7.

RK håller en FD-konferens via Teams tisdagen den 8 mars, med främst
information inför säsongens FD-uppdrag. Uppdrogs åt CG att skicka
kallelse med möteslänk.
Beslöts att hålla en fysisk FD-konferens den 22-23 oktober på lämpligt
hotell i Stockholm. Uppdrogs åt CG att boka, samt att kolla vilken
golfanläggning som passar bäst för praktiska övningar.

Enkät till Förbundsdomare november 2021
KJ rapporterade.
• Ungefär hälften av Förbundsdomarna svarade.
• Ca tio distrikt har behov av att nyrekrytera Distriktsdomare ungefär
motsvarande 30 procent av befintligt antal.
• Oftast tillsätts två distriktsdomare per tävling.
• Det finns behov av en kort-utbildning i regler, som alltså är mycket
kortare än R&A Nivå 1.
• Det behövs fler upplägg för praktiska övningar.
• Det eftersöks även mer information om/utbildning i banvärdering och
course set-up.
• Dessutom välkomnas en repetition vad gäller bestraffningsärenden.
• Ersättningen till Distriktsdomare varierar mycket från distrikt till
distrikt.
RK diskuterade och kom fram till följande.
• Rekryteringen av Distriktsdomare måste skötas lokalt, men RK ska
självklart ta fram vissa verktyg och då speciellt utbildningsmaterial.
• Det finns redan en kort-utbildning (klubbpresentationen). Det finns
också upplägg för praktiska övningar kopplade till R&A Nivå 1 och 2.
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§ 8.

RK konstaterade att vi med jämna mellanrum måste repetera vad som
redan finns och var man hittar detta. Uppdrogs åt CG att göra det med
jämna mellanrum i FD-mail.
Det är möjligt att vi informerar en för smal grupp, när vi bara
informerar Förbundsdomarna. Att informera alla klubbars regel- och
handicapansvariga kanske är en bättre väg.
RK måste dock bevaka att det kommer en kort-utbildning med Regel för
golfspel 2023 och om så inte är fallet, utforma en egen.
Beslöts att beröra banvärdering och course set-up samt
bestraffningsärenden vid höstens FD-konferens.
”Som Förbundsdomare förväntas man vara expert”. Därför är det viktigt
att RK informerar brett runt de olika regelverken i golfen, när tillfälle
ges.
KR rapporterade att Förbundsstyrelsen för ett antal år sedan valde att
inte försöka styra upp ersättningsnivåer ute i distrikten. RK
konstaterade att detta också måste gälla ersättning till Distriktsdomare,
utan detta måste bestämmas regionalt.

Nya ”Model Local Rules” – Berör det våra förbundstävlingar 2022?
a. MLR G-10 - att förbjuda klubbor längre än 116,8 cm (46 inches).
Denna lokala regel rekommenderas bara för att användas i tävlingar som
begränsas till mycket skickliga spelare (det vill säga professionella tävlingar
och elitamatörtävlingar).
Beslöts att MLR G-10 inrättas på Nordic Golf League och vi kan räkna med
att den inrättas på LETAS. Den inrättas inte på SGF:s Regelkort.
b. MLR G-11 - som begränsar användningen av “Green-Reading”
material.
Denna lokala regel är bara avsedd för de högsta nivåerna av tävlingsgolf
och, även då, bara i tävlingar där det är realistiskt för Kom/TL att
genomföra en godkännandeprocess för banguider.
Beslöts att MLR G-11 inte inrättas på något regelkort som RK kan påverka.

§ 9.

Regler för golfspel 2023
CG rapporterade om dagsläget.
• Vi kan räkna med att det mesta som finns i Clarifications införs på
aktuellt ställe i regelboken.
• R&A har meddelat att det blir några få större ändringar, men vi kommer
också se att väldigt många meningar är omformulerade för att öka
tydligheten.
• R&A ger rådet att vi, med hänsyn till omformuleringarna, ska räkna med
ett rätt stort översättningsarbete.
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R&A kommer inte att framställa någon ”Spelarens upplaga” och vill att
golfaren blir helt och hållet digital. Allt finns i appen och R&A tänker
satsa extra hårt på ”visuell sökning”.
R&A trycker upp regelboken (Full Rules), men bara för att täcka upp alla
domare och några exemplar per klubb.

RK diskuterade och enades om följande.
• Beslöts att trycka upp en svenska översättning av regelboken, men i
antal på samma nivå som R&A, alltså till domare och några exemplar per
klubb.
• Beslöts att översättningsgruppen är RK förstärkt med Harry Häggström
(HH) och Kalle Persson (KP). Uppdrogs åt CG att tillfråga HH och KP.
• Hur översättningsgruppen ska arbeta, mötas, när tryckningen ska
förberedas, etc, får beslutas när RK fått en uppfattning om det totala
arbetet.
• Uppdrogs åt CG, att när översättningen är helt klar, uppdatera
app/websida i samarbete med personalen på R&A.
• Uppdrogs åt OW att tillfråga Håkan Herne om han återigen vill
översätta ändringarna i Committee Procedures och tolkningarna i eget
tempo och slutligen i samarbete med OW och CG.
• Uppdrogs åt CG att, i samarbete R&A, ansvara för att även
utbildningsmaterialet blir uppdaterat enligt Regler för golfspel 2023.
§ 10.

Inlämnade frågor
Från Ola Welander – Förbundsdomare och ordförande i RK
Övning efter att spelet avbrutits direkt för en farlig situation. R 5.7b(1)
Fråga:
Vad gäller när spelet avbrutits för en farlig situation och en spelare tränar på
övningsområdet eller puttar på en övningsgreen. I de Hard Card som jag har
tillgång till finns följande att läsa:
USGA Hard card 2021
Stopping_and Resuming Play - Local Rule as prescribed in Section 8 of the
Committee Procedures is in effect. Model Local Rule J-1.
All practice areas are closed during an immediate suspension for a dangerous
situation until the Committee has declared them open. Players who practice
on closed practice areas will be asked to stop practicing; failure to stop
practicing might result in disqualification
ET Hard card 2021
When play is stopped in a Dangerous Situation, all practice areas are
immediately closed.
R&A Hard card 2019
Note: When play is stopped for imminent danger, all practice areas will be
immediately closed.
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EGA Hard card
Note: when play is stopped for imminent danger, all practice areas will be
immediately closed.
SGF:s Regelkort
När spelet är avbrutet på grund av en farlig situation är alla övningsområden
också stängda.
Plikt för brott mot den lokala regeln: se Regel 5.7b.
RK:
Enligt Regel 5.7b måste en spelare genast avbryta spelet och får inte slå något
ytterligare slag när tävlingsledningen avbryter spelet vid omedelbart avbrott.
Däremot är det tillåtet att t ex fortsätta leta efter sin boll eller vidta andra
åtgärder såsom droppa en boll, se Tolkning 5.7b/1. Inte heller Regel 5.5c
förbjuder övning medans spelet är avbrutet var som helst utanför banan. Skulle
en spelare, när tävlingsledningen stoppat spelet för en överhängande fara, slå
några övningsslag eller puttar på övningsområdet så kan inte spelaren anses ha
brutit mot Regel 5.7b enligt dess ordalydelse.
Om en spelare trots att han/hon fått klart för sig att alla övningsområden är
stängda fortsätta att öva skulle spelaren eventuellt kunna diskvalificeras för ett
allvarligt fall av dåligt uppförande enligt Regel 1.2a.
Beslöts att vi har oförändrad skrivning på SGF:s Regelkort, med vi stryker
denna mening: ”Plikt för brott mot den lokala regeln: se Regel 5.7b”. Det
räcker med att hänvisningen till Regel 5.7 finns i rubriken.
Från Karl-Gunnar Persson – Förbundsdomare
När man tar lättnad för en boll som ligger i en spelförbudszon som är en del av
ett onormalt banförhållande, måste man då ta lättnad utanför det onormala
banförhållandet eller får man även välja att ta lättnad i den del av det onormala
banförhållandet som inte är spelförbudszon? Och motsvarande för om bollen
ligger i en del av det onormala banförhållandet som inte är spelförbudszon men
svingen eller stansen störs av spelförbudszon?
RK
OW informerade om att USGA har svarat på en liknande frågan enligt
följande:
- Well that's two questions! In both scenarios the player is not allowed to
play the ball as it lies and is required to proceed under the applicable
part of Rule 16.1 depending on where the ball lies, which means
complete relief from the entire Abnormal Course Condition needs to be
taken. There is no special procedure in Rule 16.1f that gives relief from
only the no play zone but still within the larger Abnormal Course
Condition, that only applies to a ball outside an no play zone but within
a penalty area.
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Från FD-konferensen – Boll förlorad i mark under arbete
RK korrigerar ”rulingen” enligt följande.
Om spelaren, innan droppning utförs eller efter att ha droppat och tagit lättnad
enligt Regel 16.1e, men inte spelat, blir varse om att han kommer att droppa på
fel plats eller har droppat på fel plats.
Det kan bero på att spelarens blir upplyst av någon utomstående eller att
spelaren ser att platsen måste vara fel beroende på var den ursprungliga bollen
hittades, efter tre minuter (t ex i ett stort MUA-område).
Då måste spelaren rätta felet genom att använda sig utav Regel 14.5 (se även
Regel 1.3b(2)). Det finns inte någon tidsgräns här.
Från Mikael Abelsson – Tvåfaldig vinnare av Regel-SM amatörer
I bilaga till detta protokoll gör frågeställaren en lång utredning av vad som
gäller rörande ”Krattande av bunker i spellinjen”.
RK
RK anser att utredningen är bra och korrekt.
Scenario nr 9 avslutas med en fråga och den besvarar RK på följande sätt.
• Om den andra spelaren krattar ett annat område med fotspår på
uppmaning av spelare, då bryter spelaren mot Regel 8.1a.
• Om den andra spelaren istället krattar det andra området med fotspår
utan att spelaren på något sätt är inblandad, blir det ingen plikt för
spelaren och området får vara krattat.
§ 11.

Övriga frågor
Från FD-konferensen – ”Dress Code”
Beslöts följande:
När en Förbundsdomare har domaruppdrag på en tävling där han/hon
utsetts av SGF gäller detta.
Domaren förväntas att vara snyggt klädd och välvårdad hela tiden både på
och utanför golfbanan och följa den ”dress code” som finns på tävlingen för
spelarna. Därutöver gäller följande som en riktlinje:
• Under tävlingsdagar ska SGF-kläder från gällande sponsor bäras ytterst.
• Rena och putsade skor (undantag när arbete utförs på banan t ex
målningsarbete).
• Blå denim jeans är aldrig godtagbara.
• Skräddade shorts/bermudas är tillåtna under inspelsdagar och Pro-Am
dagen.
Moregolf Mastercard Tour
SGF har fått synpunkter inom Nordic Golf League att spelarna möter FÖR
många olika domare vid de svenska tävlingarna. Övriga länder som
arrangerar tävlingar använder sig av betydligt färre domare som tjänstgör
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på fler tävlingar. Att spelare känner igen domare kan underlätta för
samarbetet mellan domare och spelare.
Uppdrogs åt CG att göra fördelningen av FD-uppdragen så att hänsyn tas
till detta.
§ 12.

Avslutning och nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde ska äga rum över Teams den 16 februari
13.00 – 14.30.
Beslöts att nästa fysiska möte blir den 8-9 september, 12.00 – 12.00.
OW avslutade mötet.
________________________

Stockholm den 13 januari 2022

Justeras

Bilaga till protokoll 1/2022
Krattande av bunker i spellinjen
Några förutsättningar:
• Det är en greenbunker
• Bollen ligger nära bunkern eller kommer att droppas nära bunkern
• Fotspår i bunkern finns i spellinjen eller det som efter droppning kan komma att bli
spellinjen
• Bollen tillhör en spelare som mycket väl kan missa slaget upp på green, så att bollen
istället hamnar i det krattade området
• I begreppet fotspår ingår också andra ojämnheter som kan krattas
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Vad gäller om spelaren krattar bunkern i följande situationer?
I exempel 1-4 handlar det om en boll som är i spel och ligger på en plats som gör att spelaren
har fotspår i spellinjen.
1. Bollen har hamnat kort om bunkern efter ett slag på 100 meter.
a) I bunkersanden finns fotspår i spellinjen efter tidigare gruppers spel.
b) I bunkersanden finns fotspår i spellinjen efter tidigare gruppers spel och fler fotspår
har skapats av spelaren själv när han tagit bort en gren ur bunkern.
i I samma område som de ursprungliga fotspåren.
ii I ett annat område än de ursprungliga fotspåren.
iii Från början finns inga fotspår i spellinjen efter tidigare gruppers spel, men fotspår
har skapats av spelaren själv när han tagit bort en gren ur bunkern.
M: I samtliga situationer förbättras spellinjen på ett sätt som inte är tillåtet. Spelaren får
den allmänna plikten. R 8.1a
2. Bollen har hamnat kort om bunkern efter ett slag på 100 meter. Därefter har spelaren
droppat en boll efter att ha tagit lättnad för ett onormalt banförhållande eller för pluggad
boll. Spelaren kan också ha lägesförbättrat när detta varit tillåtet.
a) I bunkersanden finns fotspår i spellinjen efter tidigare gruppers spel.
b) I bunkersanden finns fotspår i spellinjen efter tidigare gruppers spel och fler fotspår
har skapats av spelaren själv när han tagit bort en gren ur bunkern.
i I samma område som de ursprungliga fotspåren.
ii I ett annat område än de ursprungliga fotspåren.
iii Från början finns inga fotspår i spellinjen efter tidigare gruppers spel, men fotspår
har skapats av spelaren själv när han tagit bort en gren ur bunkern.
M: I samtliga situationer förbättras spellinjen på ett sätt som inte är tillåtet. Spelaren får
den allmänna plikten. R 8.1a
3. Bollen har hamnat kort om bunkern efter ett slag bakåt från bunkern.
a) I bunkersanden finns fotspår i spellinjen och dessa har bara skapats av spelaren själv i
samband med hans slag.
b) I bunkersanden finns fotspår i spellinjen och dessa finns dels i ett område som skapats
av spelaren själv i samband med hans slag, dels i ett annat område efter föregående
gruppers spel.
M: Eftersom spelaren har spelat från bunkern, och bollen inte längre ligger i denna, får
spelaren kratta samtliga fotspår i bunkern, oavsett när dessa skapades. Spelaren får
alltså ingen plikt, även om fotspåren annars skulle finnas i hans spellinje vid nästa
slag. R 12.2b(3)
OBS! Detta undantag från principen i R 8.1a anges i dess regeltext.
4. Bollen har hamnat kort om bunkern efter att en boll droppats när spelaren tagit lättnad för
ospelbar boll i bunkern.
a) I bunkersanden finns fotspår i spellinjen och dessa har bara skapats av spelaren själv
när han bedömde situationen och hämtade sin boll.
b) I bunkersanden finns fotspår i spellinjen och dessa finns dels i ett område som skapats
av spelaren själv när han bedömde situationen och hämtade sin boll, dels i ett annat
område efter föregående gruppers spel.
c) I bunkersanden finns fotspår i spellinjen efter föregående gruppers spel. Spelaren gick
inte ned i bunkern och hämtade sin ursprungliga boll, utan droppade en annan boll.
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M: Eftersom spelaren har droppat med flagglinjen vid lättnad för ospelbar boll i bunkern,
får spelaren kratta samtliga fotspår i bunkern, oavsett när dessa skapades. Spelaren får
alltså ingen plikt, även om fotspåren annars skulle finnas i hans spellinje vid nästa
slag.
Int. 12.2b(3)/1 OBS! Detta undantag från principen i R 8.1a anges inte i dess regeltext.
I exempel 5-6 handlar det om en boll som efter droppning eller placering kommer hamna på
en plats som gör att spelaren har fotspår i spellinjen. Spelaren har alltså ännu inte en boll i
spel.
5. Bollen har hamnat kort om bunkern efter ett slag på 100 meter. Därefter har spelaren lyft
bollen för att droppa den vid lättnad för ett onormalt banförhållande eller för pluggad boll.
Spelaren kan också ha lyft bollen för att lägesförbättra när detta varit tillåtet.
a) I bunkersanden finns fotspår i spellinjen efter tidigare gruppers spel.
b) I bunkersanden finns fotspår i spellinjen efter tidigare gruppers spel och fler fotspår
har skapats av spelaren själv när han tagit bort en gren ur bunkern.
i I samma område som de ursprungliga fotspåren.
ii I ett annat område som de ursprungliga fotspåren.
iii Från början finns inga fotspår i spellinjen efter tidigare gruppers spel, men fotspår
har skapats av spelaren själv när han tagit bort en gren ur bunkern.
M: Även om spelaren ännu inte droppat eller placerat en boll i lättnadsområdet, anses
spelaren i samtliga situationer ha förbättrat spellinjen inför det kommande slaget på ett
sätt som inte är tillåtet. Spelaren får den allmänna plikten. R 8.1a
6. En boll kommer att droppas kort om bunkern när spelaren valt att ta lättnad för ospelbar
boll i bunkern.
a) I bunkersanden finns fotspår i spellinjen och dessa har bara skapats av spelaren själv
när han bedömde situationen och hämtade sin boll.
b) I bunkersanden finns fotspår i spellinjen och dessa finns dels i ett område som skapats
av spelaren själv när han bedömde situationen och hämtade sin boll, dels i ett annat
område efter föregående gruppers spel.
c) I bunkersanden finns fotspår i spellinjen efter föregående gruppers spel. Spelaren gick
inte ned i bunkern och hämtade sin ursprungliga boll, utan han droppade en annan
boll.
M: Eftersom spelaren har för avsikt att droppa med flagglinjen vid lättnad för ospelbar
boll i bunkern, får spelaren kratta samtliga fotspår i bunkern, oavsett när dessa
skapades. Spelaren får alltså ingen plikt, även om fotspåren annars skulle finnas i hans
spellinje vid nästa slag. Int. 12.2b(3)/1 OBS! Detta undantag från principen i R 8.1a
anges inte i dess regeltext.
I exempel 7-8 handlar det om en boll som vid droppning kort om bunkern rullat ned i denna.
Spelaren har då gått ned i bunkern och plockat upp bollen, varvid han skapat fotspår i sanden.
7. En droppad boll har studsat ut ur lättnadsområdet och rullat ned i en bunker. Spelaren går
ned i bunkern och plockar upp bollen varvid spelaren ger upphov till fotspår i bunkern.
Spelaren gör en ny droppning och bollen blir kvar i lättnadsområdet.
a) I bunkersanden finns fotspår i spellinjen och dessa har bara skapats av spelaren själv
när han hämtade sin boll efter den första droppningen.
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b) I bunkersanden finns fotspår i spellinjen och dessa finns dels i ett område som skapats
av spelaren själv när han hämtade sin boll efter den första droppningen, dels i ett annat
område efter föregående gruppers spel.
M: I båda dessa situationer förbättras spellinjen på ett sätt som inte är tillåtet. Spelaren får
den allmänna plikten. R 8.1a och Int. 8.1d(2)/3
8. En droppad boll har studsat ut ur lättnadsområdet och rullat ned i en bunker. Spelaren går
ned i bunkern och plockar upp bollen varvid spelaren ger upphov till fotspår i bunkern.
Spelaren har ännu inte gjort en ny droppning.
a) I bunkersanden finns fotspår i spellinjen och dessa har bara skapats av spelaren själv
när han hämtade sin boll efter den första droppningen.
b) I bunkersanden finns fotspår i spellinjen och dessa finns dels i ett område som skapats
av spelaren själv när han hämtade sin boll efter den första droppningen, dels i ett annat
område efter föregående gruppers spel.
M: I båda dessa situationer anses spelaren ha förbättrat spellinjen inför det kommande
slaget på ett sätt som inte är tillåtet. Spelaren får den allmänna plikten. R 8.1a och
Int. 8.1d(2)/3
9. Efter det att spelarens boll har hamnat kort om bunkern skapas fotspår i spelarens spellinje
av en person som räknas som något utomstående.
a) En annan spelare i spelarens grupp tillämpar ”ready golf”.
i Fotspåren i spellinjen har bara skapats av den andra spelaren i samband med
dennes bunkerslag.
ii Utöver fotspåren som skapats av den andra spelaren i samband med dennes
bunkerslag, fanns från början fotspår i ett annat område efter föregående grupps
spel.
b) En domare när denne inhämtar fakta inför ett domslut.
i Fotspåren i spellinjen har bara skapats av domaren i samband med dennes
regelavgörande.
ii Utöver fotspåren som skapats av domaren i samband med dennes regelavgörande,
fanns från början fotspår i ett annat område efter föregående grupps spel.
M: I samtliga situationer har spelaren rätt till de fysiska förhållandena i den spellinje han
hade, innan denna försämrades genom att det skapades ojämnheter i bunkern av
personer som räknas som något utomstående. Spelaren kan därför begära att den andra
spelaren respektive domaren krattar efter sig, innan spelaren slår sitt slag. R 8.1d och
Int. 8.1d(1)/1
Ponera att den andra spelaren också krattar ett annat område med fotspår i spelarens
spellinje. Vad gäller då?

