Golfregler
Hej,
Som de flesta kanske har märkt spelar jag numera onsdagsgolfen nästan varje vecka.
Jag har då sett att det ibland slarvas med hur man hanterar vissa situationer när man ska agera enligt
golfreglerna.
Detta gäller inte enbart bland seniorerna utan även i andra klubbtävlingar och i sällskapsspel.
Anledningen till att detta utskick går enbart till seniorerna är att det finns möjlighet att få ut informationen till
samtliga via den maillista som finns.
Jag kommer här att ta upp några av de grundläggande reglerna där jag med min erfarenhet och mina
regelkunskaper sett att man ofta slarvar.
Generellt:
Det finns ett decision (33-7/9) som beskriver vilket ansvar spelaren markören, medspelare och även spelare i
andra grupper har när det gäller att rapportera allt som man sett.
Om man väljer att inte meddela en spelare som ådragit sig pliktslag riskerar man att själv bli diskvalificerad.
Detta innebär alltså att den som ”blundar” för ett regelbrott kan bli diskvalificerad om man inte meddelar till
spelaren eller till tävlingsledningen, om man inte har möjlighet att meddela spelaren.
Jag menar att det är viktigt att alla spelar efter samma regler och att det inte ska bero på vilka medspelare man
har om man följer reglerna.
Jag har en uppfattning om vilka regler man slarvar mest med och tar upp några av dessa nedan för att på detta
sätt om möjligt att man drar på sig onödiga pliktslag på grund av slarv eller okunskap.
Regel 13-2: Förbättra läge, område för avsedd stans eller sving eller spellinje
Förutom vad som tillåts enligt andra regler (t.ex. ta bort lösa naturföremål eller hindrande –tillverkade- föremål)
får man inte förbättra någonting.
Några exempel på vad man inte får göra: Trampa ner något bakom bollen, böja undan gräs, grenar eller
liknande, trampa ner en torva som man gjort när man slagit en rejäl duff och bollen ligger kvar på samma ställe.
(Om torvan inte sitter fast i marken får man ta bort den, men inte lägga tillbaka den förrän man slagit sitt slag.)
Man får ta en normal stans och då även böja undan gräs eller grenar men man måste göra detta på ett sätt som
gör att böjer undan så lite som möjligt.
Man får även böja undan gräs och grenar för att kunna identifiera sin boll, men så fall måste man återskapa
läget så gott det går.
Det är 2 pliktslag om man bryter mot denna regel. Vid grova eller upprepade brott kan det bli diskning.
Regel 12-2: Identifiera bollen
Om man behöver identifiera sin boll måste man alltid markera bollens läge innan man överhuvudtaget rör vid
bollen. Det är 1 pliktslag om man bryter mot denna regel.
Regel 27-2: Provisorisk boll
Man måste alltid meddela att man ämnar slå en provisorisk boll. I annat fall har man satt en ny boll i spel.
Det bästa är att säga att det är en provisorisk boll men en” P-boll” eller ”Provve” duger också.
Att säga ” en extra”, en ”reservboll” eller liknande är inte tillräckigt.
Som medspelare eller markör kan du fråga vilken status det är på bollen hen ämnar slå.
Regel 20-2: Droppning och omdroppning
Droppning ska ske på den plats eller inom det område som den gällande regeln föreskriver.
Droppningen ska göras från axelhöjd och med rak arm.
Om man droppat på fel plats eller fel sätt kan man rätta till felet utan att få någon plikt om man gör det innan
man slår ett slag.
Regel 18-2: Boll i vila rubbad, av spelare, partner, caddie eller utrustning
Det händer ganska ofta att någon trampar på en boll som man letar efter.
I detta fall kan man alltid räkna med att bollen rubbats (intagit ett annat läge).
Bollen ska i så fall återplaceras men eftersom man inte kan veta var bollen låg ska den i stället droppa så nära
som möjligt där den låg.
Om det är spelaren, en partner, spelarens caddie eller utrustning som gjort att bollen rubbades får spelaren 1
pliktlag.

Att tänka på:
Som medspelare eller markör får man alltid upplysa spelaren om reglerna men får inte ge spelaren råd.
Man bör om möjligt hindra en spelare från att begå ett regelbrott om man kan.
Exempel:
Om någon peggar utanför tee bör man säga till innan hen slår.
Om man ser att någon är på väg att identifiera sin boll utan att ha markerat den kan man stoppa hen innan hen
hinner röra bollen.
Man får däremot inte ge spelaren råd genom att t.ex. rekommendera att hen förklarar bollen ospelbar,
rekommenderar arr spelaren väljer ett visst alternativ vid exempelvis droppning för sidovattenhinder eller
ospelbar boll.
Tänk även på att man ofta kan spela en alternativ boll om man är tveksam om vad som gäller.
Om man gör detta måste man alltid meddela tävlingsledningen att man spelat en alternativ boll så att
tävlingsledningen kan reda ut vad som ska gälla.
Jag hoppas nu att alla tar detta på rätt sätt. Det är inte tänkt som någon kritik mot er som deltar i våra tävlingar
utan det handlar enbart om att sprida kunskaper om några viktiga regler så att förutsättningarna är lika för alla.
Ibland får jag en känsla att det kan var en nackdel att bli lottad tillsammans med mig eller andra som har goda
regelkunskaper och så ska det givetvis inte vara.
Som jag skrev i inledningen så har jag bara tagit upp några grundläggande regler.
Om ni har något ytterligare som ni tycker vi bör informera om så kan ni kontakta mig.
Jag kan i så fall skicka ett ut ett justerat dokument med något eller några tillägg.
Regler 2019:
Jag antar att alla känner till att det blir stora förändringar i reglerna till nästa år.
Det kommer ibland upp frågor om de nya reglerna när jag är ute och spelar. Jag har (på rekommendation av
R&A och SGF) valt att inte informera någon om de nya reglerna eftersom det lätt kan uppstå förvirring om vad
som är nytt och gammalt.
Det enda jag gör i nuläget är egentligen att informera om feltolkningar som börjar spridas.
Eftersom jag är ordförande i regel- och Handicapkommittén inom Smålands Golfförbund kommer jag att vara
den som har det yttersta ansvaret för regelutbildningarna inom distriktet.
SGF kommer att börja informera om de nya reglerna i november.
I Småland räknar vi med att ha utbildningar för distriktsdomarna i oktober samt januari.
Utbildning för klubbdomare, regelansvariga, tävlingsansvariga och klubbarnas utbildare mm. under januarifebruari.
Därefter kommer det att erbjudas utbildningar inom klubben för alla intresserade medlemmar.
Jag antar att Seniorkommittén kommer att erbjuda utbildningar men det är en fråga som ligger på kommittén.

Denna information blev lite längre än jag tänkte men jag hoppas att ni tagit till er det viktiga i mitt budskap.
Alla ska spela efter samma regler.
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