
Några regelförändringar 2019 

1. En boll som skall droppas, skall droppas från knähöjd (INTE axelhöjd).  R14.3 

2. Vid mätning av lättnadsområde (en eller två klubblängder) är en klubblängd längden av den 

längsta klubban du medför förutom puttern.  DEF. 

3. Droppa i och spela från Lättnadsområdet.  R14.3 

4. När man droppar med hjälp av flagglinjen, får man INTE spela närmare hål än sin 

referenspunkt.  R16.1; R17.1; R19.2 

5. Leta boll i max 3 minuter (inte 5). Hittad boll efter 3 min är förlorad.  R18.2 

6. Om du oavsiktligt råkar rubba din boll när du letar blir det ingen plikt. Bollen måste dock 

återplaceras.  R7.4 

7. Ingen plikt för dubbelslag, det räknas bara som ett slag.  R10.1 

8. Ingen plikt om din boll oavsiktligt råkar träffa dig själv eller din utrustning.  R11.1 

9. Ingen plikt om bollen träffar flaggstången om man valt att lämna flaggan kvar i hål när man 

spelar från green.  R13.2 

10. Spikmärken och andra skador får repareras på green.  R13.1 

11. Ingen plikt om din boll oavsiktligt rubbas på green. Bollen skall återplaceras.  R13.1 

12. En boll på green som har markerats, lyfts och återplacerats och därefter rubbats av 

naturkrafter (t.ex. vind) skall återplaceras igen till ursprungsläget.  R13.1 

13. I ett pliktområde R17 (som ersätter vattenhinder) får man nu göra samma saker som på 

spelfältet t.ex. ta bort lösa naturföremål (t.ex. grenar, kottar, löv etc)  R15.1, grunda klubban 

R8.1 och provsvinga utan plikt. 

14. Man får INTE ta lättnad för ett pliktområde om man inte är minst 95 % säker på att bollen är i 

pliktområdet (känt eller så gott som säkert).  R17.1 & DEF. 

15. Man får ta bort lösa naturförmål i en bunker (t.ex. grenar, kottar, löv etc).  R15.1 

16. Man får INTE vidröra sanden i bunkern med klubban framför eller bakom bollen, när man tar 

sin baksving eller om man provsvingar.  R12.2 

17. Fri lättnad för pluggad boll på hela spelfältet (tidigare var det bara på finklippta ytor).  R16.3 

18. Ett extra alternativ när man förklara sin boll ospelbar i en bunker. Med 2 slags plikt droppa 

en boll utanför bunkern med hjälp av flagglinjen.  R19.3 

19. Spelaren får INTE ha sin caddie (eller partner) bakom sig i spellinjen när spelaren påbörjat ta 

sin stans.  R10.2 

20. Speltempo - Det rekommenderas att det skall ta max 40 sek för ett slag (och det bör gå 

snabbare för det mesta) samt att spela ”Ready Golf” vid slagspel.  R5.6 & R6.4 

 

Det i rött är regelhänvisning. Läs gärna hela regeln. DEF= hänvisar till definitionerna. 


