Regler för golfspel 2019 – Klargöranden från R&A
(Uppdaterade den 6 januari 2020)
Klargöranden kommer vanligtvis att uppdateras kvartalsvis i januari, april, juli och 0ktober. Nästa
kvartalsvisa uppdatering kommer att ske tidigt i april 2020.

Regel 1.3c(4):
1. Att spela från en fel plats har samband med att orsaka att bollen rubbas:
Om en spelare rubbar sin boll i spel genom att bryta mot regel 9.4 och spelar den från sitt nya läge i
stället för att återplacera den, får spelaren bara den allmänna plikten enligt regel 14.7 för spel från
en fel plats. Handlingen att rubba bollen som bryter mot regel 9.4 har samband med att spela från en
fel plats som bryter mot regel 14.7 (Tillagd 12/2018).

Regel 4.1b(3)
Se avsnitten Kommitteens/tävlingsledningens (Kom/TL) åtgärder i slutet av detta dokument om
Modell för Lokal Regel G-9 Ersättning av avbrutna eller påtagligt skadade klubbor.

Regel 4.1c:
1. Klubba som tagits ur spel får inte användas under den ronden
Om en extra klubba togs ur spel före en rond och bars med under ronden, eller om en klubba togs ur
spel under ronden, får den inte användas för återstoden av den ronden. Detta innefattar en situation
där en spelare har rätt att ersätta en klubba, och är en ytterligare begränsning i Regel 4.1b(4).
(Tillagd 12/2018).

Regel 4.3a:
1. Tolkning 4.3a(4)/2 - Begränsningar i att använda ”Green-Reading” material”
Syftet med tolkningen:
Regel 4.3 begränsar användningen av utrustning och apparater som skulle kunna hjälpa en spelare i
sitt spel, med utgångspunkt i principen att golf är ett utmanande spel där framgång ska bero på
spelarens omdöme, skicklighet och förmåga.
Denna tolkning av Regel 4.3 begränsar storleken och skalan på detaljerade greenkartor och varje
annat liknande elektroniskt eller digitalt material som en spelare får använda under en rond för att
hjälpa spelaren att läsa sin spellinje på green så att spelarens förmåga att läsa en green förblir en
väsentlig del av puttningsförmågan.
(Begränsningarna gäller:
- för varje slag som en spelare gör från greenen, och
- för varje slag som gjorts med en putter från var som helst där spelarens avsikt är att bollen ska bli
liggande på greenen.

Denna information inom parentes kommer från en ofta ställd fråga om ”Green-Reading” material.
För att få tillgång till alla ofta ställda frågor (FAQ), gå till www.usga.org/GRM ((senast uppdaterad
juni 2019)).
Greenkartor.
Spelaren har rätt att använda en greenkarta eller annan greeninformation, med undantag för att:
- Varje avbildning av en green måste begränsas i storlek till 3/8 tum per yard (1:480) eller mindre
(“skalagränsen”);
- Varje bok eller annan publikation som innehåller en karta eller en bild av en green får inte vara
större än 4 1/4 tum x 7 tum (108 mm x 176 mm) (”storleksgränsen”) men ett ”hålplaceringsark”
som visar 9 eller fler hål på ett enda pappersark får vara större, under förutsättning av att varje bild
av en enskild green uppfyller skalagränsen;
- Ingen förstoring av greeninformation är tillåten annat än en spelares normala bärande av
ordinerade glasögon eller linser,
- Handtecknad eller skriven information om en green är bara tillåten om den ingår i en bok eller en
publikation som uppfyller storleksgränserna och har skrivits av spelaren och/eller dennes caddie.
Elektronisk eller digital greenkarta.
I elektronisk eller digital form, måste varje bild av en green uppfylla ovanstående skala och
storleksgränser. Även när en elektronisk eller digital greenkarta uppfyller ovanstående gränser,
bryter spelaren fortfarande mot Regel 4.3 om spelaren använder någon apparat på ett sätt som inte
överensstämmer med dessa gränsers syfte, så som genom att:
- Förstora presentationen av greenen utöver skala eller storleksgränserna;
- Framställa en rekommenderad spellinje grundad på läget (eller det uppskattade läget) för spelarens
boll (se Regel 4.3a(1)).
(Tolkning införd i november 2018 och tillagd till ”klargöranden” 7/2019).

2. När användning av inriktningshjälpmedel leder till brott mot regel
Om en spelare placerar ett ”inriktingshjälpmedel” (se definition i ”Utrustnings reglerna” för att se
när en bollmarkering uppfyller denna definition) för att visa spellinjen och sedan orienterar sin boll
baserat på inriktingshjälpmedlets riktning, bryter spelaren mot regel 4.3a.
Till exempel, en spelares boll blir liggande på greenen och spelaren markerar läget för sin boll med
ett ”inriktningshjälpmedel”. När detta görs, placeras inriktningshjälpmedelet för att visa spellinjen.
Om spelaren sedan lyfter och återplacerar sin boll (vilket innefattar att rotera den) så att en
markering på bollen riktas upp med inriktningshjälpmedelet, bryter spelaren mot regel 4.3a. (Tillagd
1/2020).

Regel 5.2:
1. Första brottet inträffar när första slaget slås:
Plikten för första brottet mot Regel 5.2 gäller när spelaren begår en enstaka handling (så som att slå
ett slag). Diskvalifikationsplikten för det andra brottet gäller när spelaren begår någon följande
handling som inte är tillåten (så som att rulla en boll eller slå ett slag till). Dessa behandlas inte som
sammanhängande handlingar enligt Regel 1.3c(4). (Tillagd 12/2018)

Regel 10.2b(4):
1. Innebörden av ”Börjar ta stansen för slaget”:
Regel 10.2b(4) tillåter inte en spelare att avsiktligt ha sin caddie stående på eller nära en förlängning
av spellinjen bakom bollen av något skäl när spelaren börjar att ta en stans för slaget. Hänvisningen
till ”slaget” avser det slag som verkligen slås.
Spelaren börjar att ta stansen för det slag som verkligen slås när spelaren har minst en fot i läge för
den stansen.
Om en spelare backar undan från stansen, har spelaren inte tagit en stans för det slag som faktiskt
slås, och den andra punktnoteringen i Regel 10.2b(4) gäller inte.
Därför, om en spelare tar en stans när caddien avsiktligt står på eller nära en förlängning av
spellinjen bakom bollen, är det ingen plikt enligt Regel 10.2b(4) om spelaren backar undan från
stansen och inte börjar ta en stans för det slag som verkligen slås förrän efter att caddien har rört sig
bort från det läget. Detta gäller överallt på banan.
Att backa undan innebär att spelarens fötter eller kropp inte längre är i ett läge där användbar
vägledning för att sikta på den avsedda mållinjen skulle kunna ges. (Tillagd 2/2019)

2. Exempel på när caddie inte avsiktligt står bakom bollen när spelaren börjar att ta
stans för slag:
Regel 10.2b(4) tillåter inte en spelare att avsiktligt ha sin caddie att stå på eller nära en förlängning
av spellinjen bakom bollen av något skäl när spelaren börjar att ta en stans för slaget.
Användningen av uttrycket ”avsiktligt” kräver att caddien ska vara medveten om att (1) spelaren
börjar ta en stans för slaget som ska slås, och
(2) att caddien står på eller nära en förlängning av spellinjen bakom bollen.
Om caddien inte är medveten om någondera av dessa två saker, är caddiens handling inte avsiktlig
och Regel 10.2b(4) gäller inte.
Exempel på när en caddies handling inte anses vara avsiktlig innefattar när:
- Caddien håller på att kratta en bunker eller utför någon annan liknande handling för att ta väl hand
om banan och inte är medveten om att stå på eller nära en förlängning av spellinjen bakom bollen.
- Spelaren slår ett slag och bollen stannar nära hålet och spelaren går fram och knackar i bollen i
hålet medan caddien är omedveten om att stå på eller nära en förlängning av spellinjen bakom
bollen.
- Caddien står på en förlängning av spellinjen bakom bollen men, när spelaren går fram för att ta en
stans, har caddien ansiktet bortvänt från spelaren eller ser åt ett annat håll och är inte medveten om
att spelaren har börjat ta sin stans.
- Caddien är upptagen av något (så som att ta reda på ett avstånd) och är inte medveten om att
spelaren har börjat att ta sin stans.
Men, i de givna exemplen ovan, när caddien blir medveten om att spelaren redan har börjat ta en
stans för det slag som ska slås och caddien står på eller nära en förlängning av spellinjen bakom
bollen, måste caddien göra allt för att flytta sig ur vägen.
Vanligt förekommande handlingar som caddies utför utan anknytning till att spelaren börjar närma
sig bollen, så som att se om en spelares klubba kan komma att träffa ett träd, om spelaren har

störande inverkan från en gångväg eller håller ett paraply över spelarens huvud innan slaget,
behandlas inte som avsiktliga handlingar enligt Regel 10.2b(4). Efter att ha hjälpt spelaren med en
sådan handling, blir det ingen plikt så länge som caddien går åt sidan innan slaget slås.
Om antingen spelaren eller caddien försöker kringgå den grundläggande avsikten med Regel
10.2b(4), vilken är att säkerställa att siktandet mot det avsedda målet är en utmaning som spelaren
själv måste lösa, behandlas caddiens handlingar som avsiktliga. (Tillagd 2/2019)

3. Hjälp med inriktning innan spelaren har börjat ta stans för slag:
Tolkning 10.2b(4)/1 förklarar att den grundläggande avsikten med Regel 10.2b(4) är att säkerställa
att siktandet mot det avsedda målet är en utmaning som spelaren själv måste lösa.
I en situation där en spelare ännu inte har börjat att ta sin stans för slaget men;
- spelarens fötter eller kropp är nära ett läge där användbar hjälp för att sikta skulle kunna ges och
- caddien avsiktligt står på eller nära en förlängning av spellinjen bakom bollen, behandlas spelaren
som att ha börjat att ta en stans för slaget (även om spelarens fötter inte är i det läget) bara om
caddien ger spelaren hjälp med inriktningen.
Om hjälp med inriktningen ges men spelaren backar bort innan slaget slås och caddien går åt sidan
från bakom spellinjen, är det inget brott mot regeln. Detta gäller var som helst på banan.
Hjälp med inriktningen innefattar när caddien ger hjälp genom att stå bakom spelaren och går bort
utan att säga något men, genom att göra så, ger spelaren en signal om att spelaren är rätt riktad mot
det avsedda målet. (Tillagd 2/2019)

Regel 10.3b(2):
1. Caddie får lyfta boll när spelare ska ta lättnad
Så länge som det är rimligt att dra slutsatsen att spelaren tar lättnad enligt en regel behandlas
spelarens caddie som om denne getts tillåtelse att lyfta bollen och får göra så utan plikt. (Tillagd
12/2018)

Regel 11.1b:
1. Hur Undantag 2 till Regel 11.1b tillämpas:
Undantag 2 till Regel 11.1b ska tillämpas genom att använda ”känt eller så gott som säkert”
metoden. Därför, om det finns kunskap om eller avgörande bevis för att en boll som spelats från en
green oavsiktligt träffar en person, ett djur eller ett flyttbart tillverkat föremål på greenen, räknas
inte slaget. (Tillagd 12/2018)

2. Levande insekter är djur:
Undantag 2 till Regel 11.1b gäller för levande insekter eftersom de är djur. (Tillagd 12/2018)

Regel 13.1c(2):
1. Status för skador orsakade av hagel
Skador på greenen orsakade av hagel får lagas. (Tillagd 12/2018)

Regel 14.3b(2):
1. Peg är spelares utrustning:
En peg som används av spelaren, eller som medförs av spelaren eller dennes caddie, är spelarens
utrustning (t ex en peg som används för att markera referenspunkten). (Tillagd12/2018)

Regel 14.3d:
1. Plikt för att avsiktligt påverka eller stoppa droppad boll gäller alltid:
Om en spelare droppar en boll på rätt sätt och avsiktligt påverkar bollen innan den stannar vilket
bryter mot Regel 14.3d, måste spelaren droppa en boll igen.
När spelaren gör så, anses spelaren inte rätta till ett misstag enligt Regel 14.5b(3) och får den
allmänna plikten enligt Regel 14.3d. (Tillagd 12/2018)

Regel 14.5c:
1. Spelare får inte plikt när förbättring inte har någon inverkan på lättnadsområde
boll spelades ifrån:
Om en spelare förbättrar lättnadsområdet men droppar bollen på ett felaktigt sätt, skulle spelaren
inte få någon plikt enligt Regel 8.1a om spelaren droppade på rätt sätt i ett annat lättnadsområde så
länge som förbättringen inte också förbättrade lättnadsområdet som spelaren spelade ifrån. (Tillagad
12/2018)

Regel 15.3:
1. Backstopping:
“Backstopping” är det allmänna uttryck som används för att beskriva följande situation i slagspel:
En spelare lämnar, utan överenskommelse med någon annan spelare, kvar sin boll på greenen nära
hålet i ett läge där någon annan spelare, som ska spela utanför greenen, skulle kunna få fördel av om
spelarens boll träffade bollen i vila.
Eftersom det inte fanns någon överenskommelse om att lämna kvar bollen för att hjälpa någon
spelare, är det inget brott mot reglerna – se regel 15.3a.
R&A och USGA intar emellertid den ståndpunkten att ”backstopping”inte tar hänsyn till alla andra
spelare i tävlingen och skulle kunna ha den tänkbara möjligheten att ge spelaren med ”backstop” en
fördel över dessa andra spelare.
R&A och USGA ger därför spelare följande vägledning och förklaring till bästa tillvägagångssätt:

* I slagspel, omfattar tävlingen alla spelare och, eftersom inte varje spelare i tävlingen kan vara
närvarande för skydda sina egna intressen, är att skydda fältet en viktig skyldighet som alla spelare i
tävlingen delar.
* Därför, i slagspel, om det finns en rimlig möjlighet att en spelares boll nära hålet skulle kunna
hjälpa en annan spelare som ska spela från utanför greenen, bör båda spelarna säkerställa att den
spelare vars boll är nära hålet markerar och lyfter den bollen innan den andra spelaren spelar.
* Om alla spelare följer detta bästa tillvägagångssätt, säkerställer det att alla som deltar i tävlingens
intressen skyddas. (Tillagd 1/2020)

Regel 16.1a(3):
1. Innebörden av ”Uppenbart orimligt att spela boll” när det bestäms om lättnad är
tillåten:
Avsikten med Regel 16.1a(3) är att förhindra en spelare från att få lättnad utan plikt när det är
uppenbart orimligt för spelaren att slå ett slag på grund av inverkan av något från vilket lättnad utan
plikt inte är tillgänglig. Men den gäller inte, till exempel, om en spelares boll är pluggad på
spelfältet och spelaren står på ett oflyttbart tillverkat föremål. I detta fall, får spelaren ta lättnad för
någondera förhållande om inte lättnad är orimlig på grund av något annat än något av dessa
förhållanden. (Tillagd 12/2018)

Regel 16.3b:
1. Spelare har inte alltid rätt att ta lättnad för pluggad boll
Om en spelares boll är pluggad på spelfältet men varken referenspunkten eller någon del av banan
är inom en klubblängd från referenspunkten är på spelfältet, har spelaren inte rätt att ta lättnad utan
plikt enligt Regel 16.3b.
Till exempel, är lättnad utan plikt inte tillåten om:
- en boll är pluggad precis i överhänget, bunkerväggen eller markytan ovanför en bunker,
- punkten rakt bakom bollen är i bunkern och
- inom en klubblängd från och inte närmare hålet från den referenspunkten, finns det inte någon del
av lättnadsområdet som är på spelfältet. (Tillagd 12/2018)

Regel 17.1d(2):
Referenspunkten för lättnad med flagglinjen måste vara utanför pliktområdet:
När lättnad tas med flagglinjen från ett pliktområde, måste referenspunkten vara utanför det
pliktområdet. (Tillagd 4/2019)
2. Se avsnittet COMMITTEE PROCEDURES i slutet av detta dokument för Modell för Lokal
Regel E-12 Boll spelad från utanför lättnadsområdet när lättnad tas med flagglinjen.

Regel 24.4b:
1. Rådgivare får inte avsiktligt stå bakom spelare:
Om en rådgivare avsiktligt står bakom en spelare från när denne börjar ta en stans, om spelaren ber
eller ger sin tillåtelse till rådgivaren att göra detta, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel
10.2b(4) – se Regel 1.3c(1) första punktnoteringen.
Om spelaren inte bad eller gav sin tillåtelse till att rådgivaren ska stå i det läget men vet att detta inte
är tillåtet och inte vidtar lämpliga åtgärder för att invända mot eller stoppa det från att hända, får
spelaren den allmänna plikten enligt Regel 10.2b(4) – se Regel 1.3c(1) andra punktnoteringen.
(Tillagd 12/2018)

DEFINITIONER
Klubblängd:
Innebörden av klubblängd vid spel med partner:
I spelformer med partner får, endera partnerns längsta klubba med undantag för en putter, användas
för att definiera tee eller bestämma storleken på ett lättnadsområde. (Tillagd 12/2018)

Flaggstång:
1. Flaggstång Specifikationer:
Specifikationerna för flaggstång i Reglerna för utrustning ändrades den 1 januari 2020, i huvudsak
till att innefatta följande:
”Tillsatser kan tillåtas mer än 3 tum (76,2 mm) under greenens yta men måste begränsas till detta
område.”
För en fullständig redogörelse för flaggstångens specifikationer, se Utrustningsregler. (Tillagd
1/2020).

Lättnadsområde:
1. Avgöra om en boll är i lättnadsområde:
När det ska bestämmas om en boll har blivit liggande inom ett lättnadsområde (dvs. antingen inom
en eller två klubblängder från referenspunkten beroende på den regel som tillämpas), är bollen i
lättnadsområdet om någon del av bollen är inom en- eller två klubblängders avståndet. Men, en boll
är inte lättnadsområdet om någon del av bollen är närmare hålet än referenspunkten eller när någon
del av bollen har störande inverkan från det förhållande från vilket lättnad tas. (Tillagd 12/2018)

COMMITTEE PROCEDURES
Modell för Lokal Regel B-2:
1. Punkt på motsatta kanten får inte skära över ett annat område på banan
När denna Modell för lokal Regel användas, om den räta linjen från gränsen där bollen senast gick
in i pliktområdet till andra gränsen som är på samma avstånd från hålet går utanför pliktområdet,
har spelaren inte rätt använda punkten på motsatta sidan. (Tillagd 12/2018).

Modell för Lokal Regel E-12:
1. Boll spelad från utanför lättnadsområdet när lättnad tas med flagglinjen
Syfte. En Kom/TL kan välja att införa en lokal regel för att inte ge plikt i speciella situationer när en
boll spelas från utanför lättnadsområdet när lättnad med flagglinjen tas.
Enligt denna lokala regel kommer en spelare inte att få plikt för att spela från fel plats så länge som
bollen droppas i lättnadsområdet och blir liggande inom en klubblängd från där den först rörde
marken.
Till exempel, en boll rullar lite framför referenspunkten efter att den droppats på rätt sätt och i
lättnadsområdet, men den är fortfarande inom en klubblängd från där den först rörde marken när
den droppades. I sådana fall, kan spelaren antingen fortsätta enligt regel 14.3c(2) eller kan spelaren
spela bollen från där den blev liggande.
Denna lokala regel är bara till för att användas vid lättnadsproceduren med flagglinjen.

Modell för Lokal Regel E-12
När lättnad tas med flagglinjen blir det ingen extra plikt om en spelare spelar en boll som droppats
i lättnadsområdet på det sätt som krävdes i den gällande regeln (regel 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b
eller 19.3b) men blev liggande utanför lättnadsområdet, så länge som bollen, när den spelas, är
inom en klubblängd från där den först vidrörde marken när den droppades.
Denna befrielse från plikt gäller även om bollen spelas från närmare hålet än referenspunkten (men
inte spelas från närmare hålet än läget för den ursprungliga bollen eller den uppskattade punkten
för där bollen senast skar gränsen till pliktområdet).
Denna lokala regel ändrar inte proceduren för att ta lättnad med flagglinjen enligt en gällande
regel. Detta innebär att referenspunkten och lättnadsområdet inte har ändrats av denna lokala
regel och att regel 14.3c(2) kan tillämpas av en spelare som droppar en boll på rätt sätt och den
blir liggande utanför lättnadsområdet oavsett om detta händer vid första eller andra droppningen.
(Tillagd 4/2019)

Modell för Lokal Regel F-5:
1. Oflyttbart tillverkat föremål behöver inte vara på spelfältet
I förhållande till det oflyttbara tillverkade föremålet läge, innefattar uttrycket ”inom två
klubblängder från greenen” ett oflyttbart tillverkat föremål som är på greenen. (Tillagd 12/2018)

Modell för Lokal Regel G-9:
1. Lokal Regel G-9 för ersättning av en klubba som är avbruten eller påtagligt skadad

Modell för Lokal Regel G-9:
”Regel 4.1b(3) är modifierad på detta sätt:
Om en spelares klubba blir ” avbruten eller påtagligt skadad” under ronden av spelaren eller
caddien, med undantag för vid våldstillfällen, får spelaren ersätta klubban med vilken klubba som
helst enligt Regel 4.1b(4).
När en klubba ersätts, måste spelaren omedelbart ta den avbruten eller påtagligt skadad klubban ur
spel, genom att använda förfarandet i Regel 4.1c(1).
Med avseende på denna lokala regel:
* En klubba är ” avbruten eller påtagligt skadad” när:
- skaftet går i bitar, splittras eller är böjt (men inte när skaftet bara har fått en intryckning),
- klubbans träffyta är synligt deformerat (men inte när klubbans träffyta bara är repad),
- klubbhuvudet är synligt och påtagligt deformerat,
- klubbhuvudet har skiljts från eller är löst från skaftet, eller
- greppet är löst.
Undantag: En klubbas träffyta eller klubbhuvud är inte ” avbruten eller påtagligt skadad” enbart
för att den är sprucken.

Plikt för brott av den lokala regeln – se Regel 4.1b. (Tillagd 4/2019)

