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Detta är golf

”Vi spelar banan som den är och vi spelar bollen som den ligger”

”Vi spelar i enlighet med reglerna och i spelets anda” 



Regelsamverkan inför 2019

R&A (Royal & Ancient) i Skottland

USGA (United States Golf Association) i USA

”Golf är ett globalt spel och R&A och USGA har utfärdat denna 

uppsättning regler som ska tillämpas i hela världen för alla golfare”



Nya Regler medför

Stor produktion av nytt material

Omfattande utbildning och information



Utbildningar inom ÖLGF

2018:

10-11 nov Utbildning för Distriktsdomare, tidigare och nya

27 nov Bra kväll för intresserade golfspelare

2019:

09 feb, lö Utbildning om Regler & Tävlingsledning

27 feb, on Regelkväll för domare och regelintresserade

06 mar, on Regelkväll för domare och regelintresserade

13 mar, on Regelkväll för domare och regelintresserade

20 mar, on Regelkväll för domare och regelintresserade

• 26 mar, ti Bra Kväll för intresserade golfspelare

• 30-31 mar, lö/sö Distriktsdomarkonferens med DD-prov



Handböcker 2019

Huvudboken Spelarens upplaga



Official Guide to the Rules of Golf (522 sidor) 2019

Ersätter den tidigare Decisionsamlingen; innehåller  
• De 24 reglerna med tolkningar 
• Definitionerna med tolkningar 
• Tävlingsledningens ansvar och skyldigheter
• Lokala Regler, exempel på formuleringar
• Andra former av spel, bl.a. greensome, scramble
• Regler för spelare med funktionshinder



Nytt regelverk innebär dessutom

Uppdateringar av:

Alla Manualer och Regelkort

Spel- och tävlingshandboken

Alla regelsidor på golf.se

Med mera



Regler för Golfspel 2019

Denna presentation handlar mest om 

nyheter & ändringar



Regelverk; vad kommer vi att prata om

Vi pratar endast om regelverk som rör tävlingsspel eller handicapgrundande 
sällskapsronder

• Vi pratar inte om vad som kan hända i sällskapsspel i en vidare mening

• Vi pratar inte heller om vad som kan hända i tävlingsliknande sällskapsspel



Övergripande

• 34 st. ”gamla” golfregler har blivit 24 st.; många tidigare decisions
(regeltolkningar) är nu inskrivna som del i golfreglerna 

• Ett enklare och tydligare språkbruk – mer lätt att förstå

• Många förenklingar i reglerna för att undvika pliktfällor

• Regler 2019 andas speltempo – vinna tid i spelet

• Värdering av spelarens avsikt i olika regelsituationer får stor betydelse 2019



Reglerna 2019 är ”snällare” 

T. ex. utgår ingen plikt för bl. a.

• Att i slaget oavsiktligt träffa bollen mer än en gång, (s.k. dubbelslag)

• Att ta bort lösa naturföremål i bunker och i pliktområden 

• Att träffa sig själv och sin utrustning efter ett slag

• Att laga vissa skador på green

• Att rubba sin egen eller en annans boll under letande

• Att oavsiktligt rubba sin egen boll eller bollmarkering på green



Några nya begrepp i reglerna 2019

• Hinder; borta som begrepp, vi pratar nu om bunker eller pliktområde

• Pliktområde; två typer, område med vatten eller annat definierat område

• Ready golf; kan tillämpas när en spelordning ändras för att vinna tid

• Allmän plikt; två slags plikt i slagspel eller förlust av hål i matchspel

• Lättnadsområde; definierat område där en boll ska droppas i

• Referenspunkt; punkt att utgå från när man ska mäta upp ett lättnadsområde

• Tillverkat föremål; ersätter det tidigare begreppet hindrande föremål

• Klubblängd; avser den längsta klubban i spelarens bag, förutom puttern



Spelares uppförande; tidigare etikett, nu infört i golfreglerna 

Uppförande som förväntas av alla spelare; Regel 1.2a

Alla spelare förväntas spela i spelets anda genom att:

• Uppföra sig på ett hederligt sätt 

• Vara hänsynsfull mot andra

• Ta väl hand om banan

En tävlingsledning har rätt att diskvalificera en spelare som uppträder och 
agerar i strid med det som förväntas av alla spelare

Klubbar kan införa en lokal regel ”uppförandekod” enligt Regel 1.2b



Pliktnivåer

• Ett slags plikt: 

• den möjliga fördelen med ett regelbrott är liten
• exv. spelaren gör ett procedurfel (droppar på fel sätt utan att rätta till felet), eller 

tar lättnad med plikt från ett pliktområde

• Allmän plikt – Två slags plikt i slagspel eller förlust av hålet i matchspel:

• den möjliga fördelen är mera betydande
• exv. allvarligare regelbrott, spel från fel plats 

• Diskvalifikation: 

• den möjliga fördelen är alltför betydande
• exv. ett allvarligt fall av dåligt uppförande 



Definierade områden på banan

Det finns fem områden på banan:

Spelfältet omfattar hela banan utom fyra särskilda områden som har särskilda regler, 
dessa fyra områden är:

• Den tee som spelaren måste använda för att starta spelet av ett hål 

• Alla pliktområden 

• Alla bunkrar 

• Den green på det hål som spelaren spelar



Banan; spelfältet + de fyra särskilda områdena 



Spelarens utrustning, klubbor

Godkända klubbor: När ett slag utförs måste spelaren använda en klubba 
som överensstämmer med kraven i utrustningsreglerna

• om spelegenskaperna för en godkänd klubba förändrats genom slitage vid 
normal användning, är den fortfarande en godkänd klubba

Användning eller lagning av en klubba som oavsiktligt skadats under en rond

• Spelaren får fortsätta att använda klubban
• Spelaren kan få klubban lagad, men detta får inte fördröja spelet
• En skadad klubba får ersättas då spelaren själv inte orsakat skadan



Spelarens utrustning, klubbor

Maximalt 14 klubbor: Om en spelare påbörjar en rond med färre än 14 
klubbor får spelaren komplettera med klubba under ronden, men får inte

• fördröja spelet,

• lägga till eller låna någon klubba från någon annan som spelar på banan 
• bygga en klubba av medförda delar

Att ta en klubba ur spel: När spelaren blir medveten om detta måste 
spelaren omedelbart visa att övertalig klubba tas ur spel genom att

• meddela detta eller
• vidta annan åtgärd exv. att vända övertalig klubba upp och ned i bagen
• En klubba som tagits ur spel kan aldrig komma i spel igen under en rond



Spelarens utrustning, bollar

Godkända bollar: Spelaren måste använda en boll som är godkänd enligt 
utrustningsreglerna

• En spelare kan få en godkänd boll att spela med från vem som helst, även en 
annan spelare på banan

• En spelare får inte slå ett slag med en boll vars spelegenskaper förändrats, 
exv. genom att slipa eller värma bollen eller genom att lägga på något ämne 
(annat än för att rengöra den)



Användning av utrustning

En spelare får använda utrustning som hjälp i sitt spel under en rond, utom
att en spelare inte får skapa en fördel genom att:

• använda utrustning som på ett konstgjort sätt tar bort eller minskar 
skicklighet i spelet

• använda utrustning på ett onormalt sätt för att slå ett slag

• ”Onormalt sätt”; ett sätt som i grunden är annorlunda och som inte är 
normalt vedertaget som en del av att spela spelet



Övning på banan före eller mellan ronder

• Matchspel; Det är tillåtet att öva på banan före eller mellan ronder 

• Slagspel; Det är inte tillåtet att öva på banan före rond

• Slagspel; Det är tillåtet att öva på banan efter att spelaren avslutat spelet 
den dagen

En klubb/tävlingsledning kan fastställa om annat ska gälla för sin verksamhet



Rond

18 hål eller färre spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen

Kommentar: 
En match som är delad efter 18 hål och som ska avgöras genom spel av 
extrahål blir inte en ny rond



När rond påbörjas

• Spelaren måste starta på sin utsatta starttid och inte före
• Grundplikt för brott är diskvalifikation

Undantag:

• Inom 5 min för sen till start – allmän plikt på första hålet
• Mer än 5 min för sen till start – diskvalifikation
• Starta inom 5 min för tidigt – allmän plikt på första hålet
• Starta mer än 5 min för tidigt  – diskvalifikation
• Exceptionella omständigheter som hindrat spelare att starta i tid – ingen plikt



Orimlig fördröjning

En spelare får inte orimligt fördröja spelet, 

vare sig under spelet av ett hål eller mellan två hål



Raskt speltempo

• En golfrond ska spelas i rask takt; ett slag ska slås inom högst 40 sekunder

• Ditt speltempo påverkar andra spelare och därmed alla i tävlingen

• I matchspel får spelarna komma överens om att en av dem får spela i fel 
ordning för att vinna tid 

• I slagspel får spelare tillämpa ”ready golf” på ett säkert och ansvarsfullt sätt

Kommentar:
ÖLGF har rekommenderat sina klubbar att tillämpa SGF:s lokala regel för 
speltempo: 60 sek för spelare som inte haft tid att förbereda sitt slag och 40 
sek för den spelare som haft tid att förbereda sitt slag



Starta spelet av ett hål

En spelare startar ett hål när spelaren slår ett slag och bollen måste spelas från tee



Spelordning vid spelet av ett hål

Matchspel eller slagspel på första tee:
• Enligt startlista och om sådan inte finns genom överenskommelse eller genom 

slumpmässig metod

Matchspel eller slagspel under spelet av hålet:
• Boll längre från hålet spelas först, vid samma avstånd eller okänt inbördes 

avstånd genom överenskommelse eller genom slumpmässig metod



Matchspel, spel i fel ordning

• Motspelare får återkalla slag som spelats i fel ordning – det blir ingen 
plikt för spelaren 

• Det måste göras omedelbart och innan någon av spelarna slår ännu ett 
slag

• Ett återkallat slag, kan inte tas tillbaka

• Om slaget inte återkallas, räknas slaget och bollen är i spel och måste 
spelas som den ligger



Överenskommelse i matchspel för att vinna tid

• Spelaren får erbjuda motspelaren att spela i fel ordning eller gå med på 
motspelarens begäran att få spela i fel ordning 

• Om motspelaren sedan slår slaget i fel ordning, har spelaren gett upp 
rätten att återkalla slaget



Lyfta en boll för att identifiera den

• Det finns inget krav att meddela avsikten

• Bollen måste markeras varefter den får lyftas eller roteras

• Bollen får inte rengöras mer än vad som behövs för att identifiera den

• Bollen måste återplaceras på sin ursprungliga punkt



Bollen rubbas av misstag vid försök att hitta eller identifiera den

• Ingen plikt oavsett vem som rubbat bollen

• Bollen måste återplaceras på sin ursprungliga punkt; känd eller uppskattad 



Spelaren får inte förbättra förhållanden som påverkar slaget

Exempelvis:

• läget för spelarens boll i vila
• området för spelarens avsedda stans
• området för spelarens avsedda sving
• spelarens spellinje
• lättnadsområdet där spelaren ska droppa eller placera en boll

Gäller inte då spelaren tar bort lösa naturföremål och flyttbara tillverkade 
föremål



Åtgärder som inte är tillåtna

Flytta, böja eller bryta varje:
• växande eller fastsittande naturföremål; undantaget tee
• oflyttbart tillverkat föremål, organiskt föremål eller föremål för banans gräns

Förändra markytan, undantaget tee, genom att: 
• återplacera torvor 
• ta bort eller pressa ned torvor som redan har återplacerats 
• skapa eller avlägsna hål, fördjupningar eller ojämna ytor
• ta bort eller pressa ned sand eller lös jord
• ta bort dagg, frost eller vatten



Spelaren kan undvika plikt genom att återställa förhållanden

Exempelvis:

• Genom att återplacera en bangränspinne som har tagits bort 
• Genom att flytta tillbaka bangränsmarkeringen till dess ursprungliga läge
• Genom att flytta tillbaka en trädgren, eller ett oflyttbart tillverkat föremål 

till dess ursprungliga läge 



Spelaren kan inte undgå plikt

Om förbättringen inte är fullständigt avlägsnad, eller genom att använda 
någonting annat än det ursprungliga föremålet, exempelvis:

• sätta en annan pinne eller en gren i ett hål från vilket en pinne har tagits bort 
• använda tejp för att reparera ett avbrutet föremål eller en gren

• Om spelaren själv försämrar förhållandena, måste spelaren acceptera det 
• Om förhållandena försämras av någon annan person får de återställas



Avgöra om en boll har rubbats och vad som orsakade att den rubbades 

Steg för steg:

• Det måste vara ”känt eller så gott som säkert” att bollen har rubbats

• Är det inte känt eller så gott som säkert måste bollen spelas som den ligger 

• Om bollen har rubbats måste det bestämmas vad som fick den att rubbas

• Det avgör om bollen måste återplaceras eller spelas som den ligger och om 
det blir någon plikt



Avgöra om en boll har rubbats och vad som orsakade att den rubbades 

Enligt reglerna finns det bara fyra möjliga orsaker till att en boll rubbats:

• naturkrafter, t ex vind eller vatten

• spelaren, inklusive spelarens caddie 

• motspelaren i matchspel, inklusive motspelarens caddie 

• något utomstående, inklusive varje annan spelare i slagspel

”känt eller så gott som säkert”; de nya reglerna har nu ett normvärde för 
detta begrepp



Bollen lyft, rubbad, vidrörd av spelare

Om spelaren lyfter, rubbar eller avsiktligt vidrör sin boll i vila, får spelaren ett 
slags plikt

Fyra undantag:

1. Spelare tillåts att lyfta eller rubba en boll enligt en regel
2. Oavsiktligt rubba bollen innan den hittats vid letande
3. Oavsiktligt rubba bollen på green
4. Oavsiktligt rubba bollen någonstans utom på green under tillämpning av en 

regel



Bollen lyft eller rubbad av något utomstående



Peka ut spellinje; ta hjälp med stans

Peka ut spellinje på spelfältet:

• Spellinjen får pekas ut av en person eller ett föremål

• Men personen eller föremålet som pekar ut spellinjen måste flytta på sig eller 
tas bort före slaget

Ta hjälp med stans:

• Spelaren får inte använda sig av något föremål som placeras på marken för att 
rikta in kroppen eller stansen

• Spelaren får plikt även om det placerade föremålet tas bort före slaget



Peka ut spellinje

På green:

• Greenytan får vidröras av spelare eller caddie när spellinjen pekas ut

• Inget föremål får placeras på eller utanför green för att peka ut spellinjen



Restriktion för caddie eller partner att stå bakom spelare

När en spelare börjar ta sin stans för slaget och till dess att slaget slås:
• får inte spelarens caddie eller partner avsiktligt stå på en plats på eller nära en 

förlängning av spellinjen bakom bollen

Undantag: 
• Det blir ingen plikt enligt denna regel om spelaren backar undan från stansen 

och inte börjar ta en ny stans förrän caddien eller partnern har flyttat sig 



Boll i rörelse träffar av misstag en person eller något utomstående

Det blir ingen plikt för någon spelare; bollen spelas som den ligger och detta 
gäller även om bollen träffar:

• spelaren

• motspelaren

• varje annan spelare 

• caddies

• utrustning



Bunker



Spelares boll i bunker; tillåtna eller otillåtna åtgärder 

Spelaren får ta bort lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål

Det finns begränsningar för att vidröra sanden i en bunker



Spelares boll på green; tillåtna eller tvingande åtgärder 

Spelaren får:

• Markera, lyfta och rengöra bollen 
• Ta bort bort sand och lös jord, men endast på green

Spelaren måste:

• Markera bollen innan den lyfts och återplaceras på sin ursprungliga punkt

• Ta bort bollmarkeringen före slaget



Spelare får laga nästan alla skador på green utan att fördröja spelet

Skador på green innefattar inte skador eller förhållanden som beror på:

• normal banskötsel, t ex luftningshål och skåror från vertikalskärning
• bevattning eller regn eller andra naturkrafter
• naturliga ojämnheter; ogräs eller områden med dålig, eller ojämn växtlighet 
• naturligt slitage runt hålet



När boll eller bollmarkering rubbas på green

Boll och bollmarkering som rubbas av misstag
• Ingen plikt; bollen måste återplaceras, markeringen måste placeras



När en boll på green som rubbats av naturkrafter måste återplaceras

• Om bollen lyfts och återplacerats och därefter rubbas av naturkrafter 
måste bollen återplaceras på sin ursprungliga punkt

• Om bollen inte lyfts och återplacerats och rubbas av naturkrafter måste 
bollen spelas från sitt nya läge



Lättnad från fel green

Lättnaden måste vara fullständig



Spelare får lämna flaggstången kvar i hålet

Spelare får lämna flaggstången kvar i hålet vid puttande och beslutet måste 
tas innan slaget slås

Begränsning för spelare att flytta eller ta bort flaggstång när boll är i rörelse:
• Spelaren får inte medvetet flytta flaggstången till ett läge för att påverka var 

bollen skulle kunna stanna



En boll som vilar mot flaggstången som står i hålet

Då någon del av bollen är under greenytan är bollen hålad



Om ingen del av bollen är i hålet under greenytan

Bollen är inte hålad och bollen måste spelas som den ligger

Om flaggstången tas bort och bollen rubbas (oavsett om den faller ner i hålet 
eller rör sig bort från hålet), blir det inte någon plikt och bollen måste 
återplaceras på kanten av hålet



Markera, lyfta och rengöra en boll 

Bollen får rengöras utom när den lyfts:

• för att se om den är hackad eller sprucken
• för att identifiera den
• om den stör spelet
• för att se om den ligger i ett förhållande där lättnad är tillåten (pluggad boll) 

Plikt för rengöring vid dessa tillfällen – ett slag



Vem får lyfta bollen

Spelarens boll får enligt reglerna bara lyftas av:

• Spelaren själv

• Den som spelaren godkänt att lyfta bollen; detta godkännande måste ges vid 
varje tillfälle

Undantag:
Utan tillåtelse får en caddie lyfta spelarens boll på green och även då lättnad 
får tas enligt en regel



Droppa en boll; endast spelaren får droppa en boll

Bollen måste droppas rakt ned från 
knähöjd utan att vidröra spelaren eller 
utrustning

”Knähöjd” innebär höjden för 
spelarens knä när spelaren står upp



Tre viktiga uttryck vid droppning

Referenspunkt:
• Den punkt från vilken storleken på ett lättnadsområde mäts upp

Lättnadsområde:
• Området där en spelare måste droppa en boll när lättnad tas enligt en regel

• Storlek på lättnadsområdet är antingen en eller två klubblängder

Klubblängd:
• Längden på den längsta klubban som spelaren har under ronden, med 

undantag för en putter 



Droppa en boll i ett lättnadsområde

Bollen måste ta mark i lättnadsområdet
Bollen måste stanna inom och spelas från lättnadsområdet



Boll droppad på felaktigt sätt och spelas

Om bollen spelas:

• från lättnadsområdet, får spelaren ett slags plikt 
• från utanför lättnadsområdet, får spelaren den allmänna plikten

Spelare kan undvika plikten genom att rätta misstaget innan bollen spelas

• Spelaren får lyfta bollen utan plikt och rätta till misstaget

• Men detta är bara tillåtet innan bollen spelas



Lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål

Lösa naturföremål:
• Utan plikt får spelaren ta bort lösa naturföremål på eller utanför banan
• Spelaren får göra detta på vilket sätt som helst (med exv. hand, fot, klubba)
• Om bollen rubbas i samband med detta får spelaren ett slags plikt (gäller inte 

för boll på green)

Flyttbara tillverkade föremål:
• Utan plikt får spelaren ta bort ett flyttbart tillverkat föremål på eller utanför 

banan; undantaget teemarkeringar när en boll ska spelas från tee
• Spelaren får göra detta på vilket sätt som helst (med exv. hand, fot, klubba)
• Om bollen rubbas i samband med detta blir det ingen plikt och bollen måste 

återplaceras



Lättnad när boll är i eller på flyttbart tillverkat föremål

Var som helst på banan utom på green:
Spelaren får ta lättnad utan plikt genom att:

• Lyfta bollen och ta bort det flyttbara tillverkade föremålet
• Droppa en boll i lättnadsområdet

På green:
Spelaren får ta lättnad utan plikt genom att:

• Lyfta bollen och ta bort det flyttbara tillverkade föremålet
• Placera en boll på den uppskattade punkten direkt under där bollen var i vila



Onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål)

• Lättnad utan plikt tillåts var som helst utom i ett pliktområde

• Förhållandet måste befinna sig på banan

• Bollen måste ligga på banan

• Ingen lättnad när det är uppenbart orimligt att spela bollen

• Spelaren får byta boll vid lättnad



Onormalt banförhållande på spelfältet

Lättnad utan plikt måste vara fullständig



Onormalt banförhållande i bunker

Lättnad utan plikt i bunkern:
Fullständig lättnad; och finns inte fullständig lättnad gäller 
Största möjliga lättnad



Onormalt banförhållande på green



Lättnad för boll på green

• Spelaren får placera en boll på den närmaste punkten för fullständig 
lättnad som måste antingen vara på green eller på spelfältet

• Finns inte närmaste punkt för fullständig lättnad får spelaren placera en 
boll på punkten för största möjliga lättnad som måste antingen vara på 
green eller på spelfältet



Pluggad boll, när lättnad tillåts

• Bollen måste vara pluggad i sitt eget nedslagsmärke på spelfältet 

• Det blir ingen lättnad om bollen är pluggad någon annanstans 

Undantag – När lättnad inte tillåts för boll pluggad på spelfältet
a. när bollen är pluggad i sand i ett område på spelfältet som inte är nedklippt till 

fairwayhöjd eller lägre, eller

b. när det blir störande inverkan från något som gör slaget uppenbart orimligt 



Pluggad boll



Pluggad boll; lättnad



Pliktområden; två varianter

• Dels det som tidigare kallades vattenhinder inklusive sidovattenhinder
• Gult eller rött pliktområde

• Dels ett område som en tävlingsledning kan definiera som pliktområde
• Exempelvis områden där en boll ofta förloras eller är omöjlig att spela

• Oftast rött pliktområde



Boll i pliktområde

Om bollen ligger i ett pliktområde får spelaren innan slaget:

• Ta bort lösa naturföremål

• Vidröra marken vid övningssving

• Grunda klubban före slaget



Lättnad för boll i pliktområde

Det måste vara känt eller så gott som säkert att bollen är i ett pliktområde för 
att medge lättnad från ett pliktområde 

De tidigare fyra alternativen är i nya grundregeln bara tre:

1. Lättnad enligt slag och distans (föregående plats); gäller vid gult och rött 
pliktområde

2. Lättnad med flagglinjen; gäller vid gult och rött pliktområde

3. Lättnad i sidled; gäller endast vid rött pliktområde

Lättnad i sidled på motsatt gräns kan tillämpas endast om tävlingsledningen 
skriver en lokal regel som medger detta



Lättnad för boll i gult pliktområde



Lättnad för boll i rött pliktområde



Out of Bounds

Gränsen för OoB sträcker sig upp från marken och ner under marken
En boll är OoB när hela bollen är på eller bortom gränsen för OoB



När boll är förlorad

En boll är förlorad om den inte hittas inom tre minuter efter det 

att spelaren, partnern eller dennes/deras caddie börjar söka efter den



Spel av provisorisk boll

• Tillåts om en boll kan vara förlorad utanför ett pliktområde eller OoB

• Om det är känt eller så gott som säker att en boll är i ett pliktområde, 
tillåts inte spel av en provisorisk boll

• Innan slaget slås måste spelaren meddela att en provisorisk boll ska spelas

• Spelaren måste säga att bollen är “provisorisk” eller tydligt ange att 
bollen ska spelas enligt Regel 18.3

• Det är inte tillräckligt att bara säga: “Jag slår om”, “Jag slår en annan boll”, 
“Jag tar med en till”



Spel av provisorisk boll; nytt 2019

En provisorisk boll får fortsätta att spelas så länge den spelas från 
en punkt som är på samma avstånd eller längre från hålet än där 

den ursprungliga bollen bedöms vara



Ospelbar boll

Gäller överallt på banan utom i ett pliktområde

Spelaren är den enda person som kan förklara sin boll ospelbar 
• För ospelbar boll på spelfältet; genom att ta lättnad med ett slags plikt
• För ospelbar boll i bunker; genom att ta lättnad med ett eller två slags plikt

Om en boll är ospelbar i ett pliktområde blir spelarens enda alternativ att ta 
lättnad med ett slags plikt från pliktområdet



Lättnadsalternativ för ospelbar boll på spelfältet



Lättnadsalternativ för ospelbar boll i bunker

Lättnadsalternativen 1, 2 eller 3 med ett slags plikt
Extra lättnadsalternativ 4 utanför bunkern med två slags plikt



Regler för Golfspel 2019

Frågor eller oklarheter

Tack för oss


