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Nya/ändrade Definitioner
Klubblängd
Tidigare vilken klubba som helst. Nu är det den längsta
klubban spelaren har i bagen – förutom puttern.

Pliktområden
Tidigare Gult alt Rött Vattenhinder. Nu kan klubbar i Lokal
Regel definiera även andra områden som Röda
Pliktområden.
Bunkrar är inte ett Pliktområde.

Nya/ändrade regler:
Avståndsmätare (R4.3a)
Nu är det tillåtet enligt Reglerna att använda
avståndsmätare såvida en Lokal Regel inte förbjuder det.

“Ready Golf” (R6.4b)
I slagspel får och uppmuntras spelarna att spela i fel ordning på ett säkert och ansvarfullt
sätt för att snabba på spelet.

Identifiera Bollen (R7.3)
Du behöver inte längre tillkalla din markör för att se på när
du markerar och plockar upp bollen för identifikation.

Boll rubbad vid letning (R7.4)
Tidigare fick spelaren plikt om bollen rubbades vid letning.
Nu kan du leta med klubban eller fötterna utan risk även
om du råkar rubba bollen. Glöm inte återplacera bollen.

Dubbelträff (R10.1a)
Tidigare fick du en plikt om bollen träffade klubban två
gånger vid ett slag. Nu är det bara slaget som räknas.

Linjera upp sig (R10.2b)
Tidigare kunde du få hjälp att linjera upp dig inför t ex en
putt.
Nu får en caddie inte stå bakom spelaren när hen börjar ta
sin stans. Spelaren får inte heller lägga ner sin klubba på
green för hjälp med puttlinjen.

Boll träffar spelare eller utrustning
(R11.1a)
Tidigare fick spelaren ett slags plikt om bollen träffade
spelaren eller dennes utrustning. Ingen plikt nu under
förutsättning att det är oavsiktligt.

Vidröra sand I bunker (R12.2b)
Du får fortfarande inte avsiktligt vidröra sand i bunker för att
pröva dess beskaffenhet. MEN du får plocka bort lösa
naturföremål och luta dig mot klubban i sanden för att vila och
du får slå till sanden med klubban i frustration eller ilska. Du kan
dock bryta mot Regler om Dåligt Uppträdande!

Laga skador på Green (R13.1c)
Tidigare fick du bara laga nedslagsmärken och gamla
hålpluggar om dessa var i din puttlinje. Numera får du laga
nästan alla skador, även spikmärken, skador från djur och
skador i hålkoppen innan du puttar.
Sand och lös jord får tas bort på Green, men ingen annan stans.

Bollen rör sig på green efter att ha
markerats och lagts tillbaka (13.1d+R9.3)
Ibland kan bollen, efter att du markerat och lagt tillbaka den,
råka röra sig av naturkrafter. Tidigare skulle bollen spelas från
sitt nya läge även i detta fall, men nu ska den återplaceras.

Boll på green rubbas oavsiktligt av
spelaren eller någon annan (R13.1d)
Alla situationer där du oavsiktligt råkar rubba bollen på Green,
t ex vid övningssving eller när du tar bort markeringsknappen,
är numera utan plikt. Glöm inte bort att återplacera bollen
eller markeringsknappen.

Fel Green (R13.1f)
Om din boll hamnar på eller nära Fel Green måste du ta
Fullständig lättnad även för din stans.

Träffa Flaggstången vid puttning (R
13.2a)
Tidigare var flaggan tvungen att vara passad eller borttagen
när du puttade. Det behövs inte längre, den kan stå kvar när
du puttar.

Bollen fastnar mot Flaggstången
(R13.2c)
Tidigare ansågs inte bollen hålad förrän man rätat på
stången och låtit bollen falla ner. Nu räcker det med att
någon del av bollen ligger under greenytan för att bollen ska
anses hålad.

Droppning (R14.3b)
En boll ska droppas rakt ned från knähöjd. ”Knähöjd”
innebär höjden på en spelares knä i stående position.

Lösa naturföremål (R15.1a)
Nu får du flytta på alla lösa stenar, kvistar, löv etc även
när du är i ett hinder (Pliktområde eller bunker). Var
försiktig bara så att bollen inte rör sig.

Skador gjorda av djur (R16.1a)
Tidigare fick spelaren endast lättnad för hål och högar
gjorda av bogrävande djur. Nu får vi lättnad för skador
gjorda av alla djur (ej maskar och insekter som är Lösa
naturföremål). Det innefattar bl a hål, hög och löst
material gjort av djuret. (Se även Definition Hål)

Pluggad boll (R16.3a)
Nu får du droppa en boll som pluggat sig på hela
spelfältet, inte bara på fairway (dock inte på Tee och
Green på det hål du spelar och inte i Bunker och
Pliktområden).

Vidröra marken eller vattnet i
Pliktområden (R17.1b)
Tidigare fick du inte grunda klubban i vattenhinder,
vilket numera är tillåtet. Du kan även provsvinga där
och ta bort lösa naturföremål.

Droppalternativ i Pliktområden
(R17.1d)
Tidigare kunde du droppa på andra sidan av ett
sidovattenhinder, från där din boll sist skar
vattenhindrets gräns. Det är inte längre möjligt om inte
en Lokal Regel tillåter det.

Maxtid för att leta boll (R18.2a)
Fem minuter har ändrats till tre minuter.
Tre minuter gäller själva letandet, därefter måste du
snarast kunna identifiera bollen.

Provisorisk Boll (R18.3a)
Tidigare kunde du bara slå en Provisorisk boll om du inte
redan hade börjat leta efter din boll (ca 45 m var dock
tillåtet). Nu kan du gå tillbaka och slå en Provisorisk boll
efter att du letat efter din boll en liten stund. 3 minuter
gäller dock totalt.

Ospelbar boll i bunker (R19.3b)
Tidigare hade spelaren tre alternativ för droppning – varje
alternativ med ett slags plikt – om spelaren förklarade sin
boll Ospelbar i Bunkern.
Nu är ett fjärde alternativ tillgängligt. Spelaren kan också
droppa en boll i Flagglinjen utanför bunkern och lägga på två slags plikt.

Lokala Regler
Observera att olika klubbar kommer att ha olika Lokala Regler. Det kan innefatta
-

Pliktområden som inte tidigare var vattenhinder, t ex skog eller oländig terräng
Droppning med två slags plikt för boll som spelats Out of Bounds eller är Förlorad
Avståndsmätare
etc

