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Spørgsmål til regler 2019
Spørgsmål:
Iht. definitionen på dyrehul: Gives der gratis lempelse for dyrefodspor?
Svar:
Nej - ifølge den officielle guide til golfreglerne betragtes isolerede dyrefodspor, som ikke fører ned til et
dyrehul ikke som et hul lavet af et dyr, men snarere som en uregelmæssighed i overfladen, som der ikke
gives gratis lempelse for - men, hvis fodsporene findes på green må de repareres.
Spørgsmål:
Iht. definitionen på areal under reparation: Et hul, der er lavet af greenkeeperen er areal under
reparation, selv om det ikke er afmærket som sådan. Gælder det også for traktorspor?
Svar:
Nej - ifølge den officielle guide til golfreglerne er ikke al skade, som er forårsaget af greenkeeperen areal
under reparation - eksempelvis traktorspor. Der er altså ikke fri lempelse for dette.
Komiteen kan dog fastsætte et dybt traktorspor som areal under reparation.
Spørgsmål:
Iht. regel 16.3 om fæstnet bold: Der må tages fri lempelse for fæstnet bold i det generelle område.
En bold ligger fæstnet i en bunkerkant af græs (dette er defineret om det generelle område). Det er ikke
muligt at tage lempelse inden for 1 køllelængde i det generelle område.
Må der tages lempelse bagved bunkeren?
Svar:
Nej - Clarifications C-R-16.b/ angiver dette:
Hvis en spillers bold er fæstnet i det generelle område, men hverken referencepunktet eller
lempelsesområdet inden for en køllelængde er i det generelle område, må spilleren ikke tage lempelse
uden straf efter Regel 16.3b.
For eksempel er lempelse uden straf ikke tilladt, hvis:
•
•

en bold er fæstnet ved bunden af en bunkerkant eller -væg ovenover bunkeren, punktet lige bag
bolden er i bunkeren, og
der ikke inden for en køllelængde er nogen del af lempelsesområdet, der er i det generelle område.
(Tilføjet 12/2018)

Spørgsmål:
Iht. regel 10.2b må en spiller ikke som hjælp til at indtage sin stance ved feks. at lægge en kølle på jorden
for at vise spillelinjen. Er det tilladt på green at placere putterhovedet med spidsen pegende mod hullet,
inden man indtager sin stance.
Svar:
Ja - Clarifications F- 10.2b (3) 1 angiver dette:
Regel 10.2b(3) tillader ikke at et objekt placeres for at hjælpe med at indtage sin stance.
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MEN ifølge Fortolkning 10.2b(3)/1 udelukker det ikke: “a player from setting his or her clubhead behind the
ball, such as when a player stands behind the ball and places the clubhead perpendicular to the line of play
and then walks around from behind the ball to take his or her stance.”
Inkluderer denne undtagelse at spilleren ikke placerer putteren vinkelret (perpendicular) på spillelinjen,
men i stedet med spidsen af putterhovedet pegende mod hullet, inden stancen indtages?
A: Ja.
Fortolkning 10.2b(3)/1 tillader at en putter placeres bag bolden inden bolden inden stancen indtages,
uanset om spidsen putterhovedet eller slagfladen peger mod flaget.
Spørgsmål:
Vedr. uspillelig bold: Skal man finde sin bold for at kunne erklære den uspillelig, eller er det nok bare at
kunne sige, at den feks. ligger inde i en bestemt busk?
Svar: - Regel 19.2 angiver dette:
•
•

Spilleren må tage lempelse fra forrige sted, selvom den oprindelige bold ikke er fundet og
identificeret
Men for at tage lempelse på flaglinjen eller sidelæns lempelse, skal spilleren kende stedet for den
oprindelige bold

Det sidste hænger naturligvis sammen med, at man jo skal vælge et referencepunkt, når man dropper, og
flaglinjen findes ved at trække en linje fra flaget gennem boldens placering, og ved sidelæns drop er
boldens placering referencepunktet.
Spørgsmål:
Iht. regel 13.2b (2) er der på green ingen straf for tilfældigt at ramme flagstangen eller personen, som
passer flagstangen.
Gælder dette også, hvis personen, som passer flagstangen ikke kan få flagstangen op af hullet?
Svar:
Ja - hvis der ikke er tale om en bevidst handling, er der ingen straf - hverken til spilleren eller den, der
passer flaget.
Spørgsmål:
Ang. søgetid: Hvornår starter søgetiden?
Svar:
Iht. definitionen "Mistet" starter søgetiden, når spilleren eller dennes partner (feks. i foursome) eller
caddier begynder at søge efter bolden.
Hvis man lukker en anden bold igennem og træder til side og stopper søgningen, afbrydes tiden og startes
først igen, når man genoptager søgningen.

