
 

Förklaringar och ändringar avseende regelboken 2019-2020 
 
Regel 1:  
Regel 1.3c(4):  
1. Att spela från fel plats är relaterad till att orsaka bollen att röra sig:  
Om en spelare rubbar sin boll i spel som bryter mot Regel 9.4 och spelar från bollens nya läge utan 
att återplacera den, får spelaren enbart den allmänna plikten under regel 14.7 för att ha spelat från 
fel plats. Händelsen att rubba bollen och att då bryta mot regel 9.4 hör samman med att spela från 
fel plats enligt regel 14.7.  
 
Regel 4:  
Regel 4.1b(3)  
Se avsnittet om "Tävlingsledningens åtgärder" i slutet av detta dokument angående den lokala regeln 
G-9 "Att ersätta klubba som är trasig eller avsevärt skadad" 
 
Regel 4.1c:  
1. En klubba som tagits ur spel får inte användas under den ronden:  
Om en övertalig klubba tas ur spel före ronden och förs med under ronden, eller om klubban tas ur 
spel under ronden, får klubban inte användas under fortsättningen av ronden. Detta inkluderar 
situationer där en spelare tillåts att ersätta en klubba, och är en ytterligare restriktion i regel 4.1b(4). 
  
Regel 4.3a: 
1. Tolkningen 4.3a/1 - Begränsningar i användandet av greenläsningsmaterial. 
Syftet är att begränsa storleken och skalan på det material som används för att läsa greenerna.  
Begränsningen omfattar: 
- alla slag på green 
- alla slag med en putter där avsikten är att bollen skall hamna på green 
Skalan: 1:480 
Storlek: 4,25 x 7 inches 
 
2. När användandet av rikthjälp resulterade i ett regelbrott 
Om en spelare använder sig av någon sort av riktningshjälp (se Utrustningsreglerna för att få veta om 
en markeringsknapp överensstämmer med reglerna) för att visa spellinjen och sedan placerar sin boll 
baserat på rikthjälpmedlet, bryter spelaren mot regel 4.3a. 
 
Regel 5:  
Regel 5.2:  
1. Första regelbrottet sker när första slaget slagits:  
Plikten för första regelbrottet av regel 5.2 tillämpas när spelaren gör en enstaka handling (såsom att 
utföra ett slag). Plikten i form av diskvalifikation för ett andra brott tillämpas när spelaren utför 
någon ytterligare handling som inte är tillåten (såsom att rulla en boll eller att utföra ett ytterligare 
slag). Dessa brott räknas inte som regelbrott som hör samman enligt regel 1.3c(4).  
 
Regel 10:  
Regel 10.2b(4):  
1. Betydelsen av “Att börja ta sin stans inför ett slag”:  
Regel 10.2b(4) tillåter inte en spelare att ha sin caddie avsiktligt stå på eller i närheten av en 
förlängning av spellinjen bakom bollen av någon som helst anledning när spelaren påbörjar sin stans 
inför ett slag. Referensen till ”slaget” menas det slag som faktiskt utförs.  



Spelaren påbörjar sin stans inför slaget som faktiskt slås när han eller hon har åtminstone en fot i 
position för sin stans.  
Om en spelare backar undan från sin stans så har spelaren inte tagit stansen inför det slag som 
faktiskt utförs och därmed gäller inte andra stycket i regel 10.2b(4).  
Således, om en spelare tar sin stans när caddien avsiktligt står på eller i närheten av den förlängda 
spellinjen bakom bollen så blir det ingen plikt under regel 10.2b(4) om spelaren backar undan från sin 
stans och inte påbörjar stansen inför det slag som faktiskt slås innan caddien har flyttat ifrån sin 
position. Detta gäller överallt på banan.  
Att backa undan menas att spelarens fötter eller kropp inte längre är i position för att hjälp för att 
sikta in sig mot målet kan ges.  
 
2. Exempel på när caddien inte avsiktligt står bakom bollen när spelaren påbörjar sin stans inför 
slaget.  
Regel 10.2b(4) tillåter inte en spelare att ha sin caddie stående på eller i närheten av en förlängning 
av spellinjen bakom bollen av någon som helst anledning när spelaren påbörjar sin stans inför slaget.  
Användandet av termen “avsiktligt” kräver att caddien är medveten om att (1) spelaren är i begrepp 
att ta sin stans inför ett slag och att (2) han eller hon står på eller i närheten av den förlängda 
spellinjen bakom bollen.  
Om caddien är omedveten om någon av dessa två saker är caddiens agerande inte avsiktligt och regel 
10.2b(4) är inte tillämplig.  
 
Exempel på när en caddies agerande inte anses vara avsiktligt inkluderar när:  
• Caddien krattar en bunker eller agerar på ett liknande sätt för att vårda banan och inte är 
medveten om att han eller hon utför detta på eller i närheten av den förlängda spellinjen bakom 
bollen.  
• Spelaren slår ett slag som stannar nära hålet och spelaren går fram och puttar i bollen i hålet 
medan caddien är omedveten om att han eller hon står på eller i närheten av den förlängda 
spellinjen bakom bollen.  
• Caddien står på eller i närheten av den förlängda spellinjen bakom bollen men när spelaren tar sin 
stans är caddien vänd från spelaren eller tittar åt ett annat håll och är omedveten om att spelaren 
påbörjar sin stans.  
• Caddien är upptagen med andra saker såsom att beräkna avståndet och är omedveten om att 
spelaren påbörjat sin stans.  
 
Men i ovanstående exempel när caddien blir medveten om att spelaren redan påbörjat sin stans 
inför slaget som skall slås och han eller hon står på eller i närheten av den förlängda spellinjen bakom 
bollen måste caddien anstränga sig för att flytta sig. Vanliga åtgärder som caddien vidtar oberoende 
av att spelaren tar sin stans såsom att kola om spelarens boll kommer att träffa ett träd, om spelaren 
hindras av en bilparkering eller håller en paraply över spelarens huvud före slaget, räknas inte som 
medvetna handlingar under regel 10.2b(4). Efter att ha hjälpt spelaren med sådana saker blir det 
ingen plikt så länge som caddien flyttar sig före slaget slås.  
Om någon av spelaren eller caddien försöker att gå runt den grundläggande meningen i regel 
10.2b(4), vilket är att säkra att siktandet mot målet är en utmaning för spelaren att ensam klara av, 
anses caddiens handlingar vara avsiktliga. 
  
3. Rikthjälp före spelaren har påbörjat att ta sin stans inför slaget:  
Tolkningen av 10.2b(4)/1 förklarar att huvudsyftet med 10.2b(4) är att säkra att siktandet mot målet 
är en utmaning för spelaren att ensam klara av.  
I en situation där spelaren inte ännu börjat ta stansen men:  
• spelarens fötter eller kropp är i närheten av ett läge där användbar hjälp till inriktning skulle kunna 
ges och  
• caddien är stående på eller i närheten av en förlängning av spellinjen bakom bollen  



 
behandlas spelaren såsom han eller hon har påbörjat sin stans inför slaget (även om fötterna inte har 
intagit den positionen) enbart om caddien hjälper till med inriktningen.  
Om hjälp med uppställningen getts men spelaren backar undan före slaget och caddien stiger undan 
från spellinjen, är det inget brott mot regeln. Detta gäller på hela banan. Hjälp med uppställningen 
innefattar när caddien ger hjälp genom att stå bakom spelaren och går åt sidan utan att säga något 
men genom att göra så ger en signal till spelaren att han eller hon står rätt inriktad mot det tänkta 
målet.  
 
Regel 10.3b(2):  
1. Caddien får lyfta bollen när spelaren skall ta lättnad:  
Så länge som det är rimligt att tro att spelaren tar lättnad under en regel, anses caddien fått tillåtelse 
att lyfta bollen och får göra så utan plikt.  
 
Regel 11:  
Regel 11.1b:  
1. Hur man tillämpar Undantag 2 i regel 11.1b:  
Undantaget 2 i regel 11.1b skall tillämpas genom att använda begreppet ”känt eller så gott som 
säkert”. Därför om det är känt eller föreligger starka bevis för att bollen som spelats från greenen av 
misstag träffat en person, djur eller flyttbart tillverkat föremål på green, räknas inte slaget.  
2. Levande insekter är djur:  
Undantaget 2 i regel 11.1b skall tillämpas på insekter eftersom de är djur.  
 
Regel 13:  
Regel 13.1c(2):  
1. Vad som gäller vid skador orsakade av hagel:  
Skador orsakade av hagel får lagas.  
 
Regel 14:  
Regel 14.3b(2):  
1. En peg tillhör spelarens utrustning:  
En peg som används av spelaren, eller bärs av spelaren eller hans eller hennes caddie, tillhör 
spelarens utrustning (exempelvis då en peg används för att markera referenspunkten). 
  
Regel 14.3d:  
1. Plikt för att avsiktligt påverka eller stoppa en droppad boll gäller alltid:  
Om en spelare droppar en boll på rätt sätt och avsiktligt påverkar bollen innan den kommer i vila är 
det ett brott mot regel 14.3d och spelaren måste droppa om bollen.  
När så görs, anses inte spelaren ha korrigerat sitt misstag under regel 14.5b(3) och får den allmänna 
plikten under regel 14.3d.  
 
Regel 14.5c:  
1. Spelaren pliktas inte när förbättringen inte har någon effekt på det lättnadsområde som bollen 
spelas från:  
Om en spelare förbättrar lättnadsområdet men droppar på ett felaktigt sätt, får spelaren ingen plikt 
under regel 8.1a om han eller hon droppar på rätt sätt i ett annat lättnadsområde så länge som 
förbättringen inte också förbättrar det lättnadsområde som bollen spelas från.  
 
Regel 15: 
Regel 15.3:  
1. Backstopping:  
“Backstopping“ är den vanliga termen för att beskriva följande situation i slagspel: 



En spelare utan att ha kommit överens med någon annan spelare, lämnar sin boll i läge nära hålet för 
en annan spelare, som är i färd att spela från puttinggreenen, skulle kunna dra nytta av bollen i vila. 
Eftersom det inte fanns någon övereskommelse så förelåg inget brott mot reglerna, se regel 15.3a 
Emellertid anser R&A att "backstopping" inte tar hänsyn till alla de andra spelarna i tävlingen och har 
möjlighet att ge spelaren med "backstop" en fördel över de andra spelarna. 
 
Därför ger R&A spelare följande riktlinjer och förklaringar avseende bästa praxis: 
- I slagspel, omfattar tävlingen alla spelare och, eftersom varje spelare omöjligen kan vara 
närvarande för att skydda sina intressen, är skyddet av alla deltagare en viktig skyldighet som alla 
spelare delar. 
- Därför, i slagspel, utifall det finns en rimlig möjlighet att en spelares boll nära hålet skulle kunna 
hjälpa en annan spelare som är i färd att spela från green, båda spelarna skall se till att spelaren vars 
boll befinner sig nära hål, markerar och lyfter den bollen före den andre spelaren spelar. 
- Om alla spelare följer denna praxis, säkerställer detta skyddet för alla deltagare i tävlingen. 
 
Regel 16:  
Regel 16.1a(3):  
1. Betydelsen av “Uppenbart orimligt att spela bollen” då lättnad är tillåten:  
Syftet med regel 16.1a(3) är att förhindra en spelare från att få fri lättnad när det är uppenbart 
orimligt för honom eller henne att slå ett slag på grund av påverkan av något som inte ger fri lättnad. 
Men det gäller inte, till exempel om en spelares boll är pluggad på spelfältet och han eller hon står på 
ett oflyttbart tillverkat föremål. I ett sådant fall får spelaren ta lättnad från endera av förhållandena 
om inte lättnad är orimligt på grund av ytterligare något annat förhållande. 
  
Regel 16.3b:  
1. Spelaren har inte alltid rätt till lättnad på grund av pluggad boll:  
Om en spelares boll är pluggad på spelfältet men varken referenspunkten eller någon del av banan 
inom en klubblängd befinner sig på spelfältet, får spelaren ingen fri lättnad under regel 16.3b.  
Till exempel är fri lättnad inte tillåten om:  
• en boll är pluggad i nederdelen av bunkerkanten, bunkerväggen eller i överhänget ovan bunkern,  
• punkten direkt bakom bollen är i bunkern och  
• inom en klubblängd och inte närmare hål från referenspunkten, finns det inte någon del av 
lättnadsområdet som befinner sig på spelfältet.  
 
Regel 17:  
Regel 17.1d(2):  
1. Referenspunkten avseende lättnad med flagglinjen måste befinna sig utanför pliktområdet. 
När man tar lättnad med flagglinjen från ett pliktområde måste referenspunkten befinna sig utanför 
pliktområdet. 
2. Se avsnittet "Committee Procedures" i slutet av detta dokument avseende MLR E-12 "Boll som 
spelas utanför pliktområde när lättnad tas med flagglinjen. 
 
Regel 24:  
Regel 24.4b:  
1. Rådgivaren får inte medvetet stå bakom spelaren:  
Om en rådgivare medvetet står bakom spelaren då han eller hon börjar ta sin stans och spelaren ber 
eller tillåter rådgivaren att göra detta, får spelaren den allmänna plikten under regel 10.2b(4) – se 
regel 1.3c(1), första punktsatsen.  
Om spelaren inte ber eller tillåter rådgivaren att stå på denna plats men vet att detta inte är tillåtet 
och inte vidtar rimliga åtgärder för att protestera eller stoppa detta från att hända, får spelaren den 
allmänna plikten under regel 10.2b(4) - se regel 1.3c(1), andra punktsatsen. 
  



DEFINITIONER  
 
Klubblängd:  
1. Betydelsen av “Klubblängd” när man spelar med en partner:  
I spelformer med partner får endera partners längsta klubba, förutom en putter, användas för att 
uppmäta ett utslagsområde eller ett lättnadsområde.  
 
Flaggstång:  
1. Specifikation av flaggstången: 
Specifikation av en flaggstång i Utrustningsreglerna ändrades den 1 januari 2020 på följande sätt: 
"Påbyggnad kan tillåtas nedtill och 76,2 mm under greenytan men måste vara begränsat till detta 
område" 
För fullståndiga detaljer avseende specifikation av flaggstången, se Utrustningsreglerna. 
 
Lättnadsområde:  
1. Att avgöra om en boll är i ett lättnadsområde:  
När man skall avgöra om en boll är i vila i ett lättnadsområde (dvs. antingen en eller två klubblängder 
från referenspunkten beroende på vilken regel som skall tillämpas), så är bollen i lättnadsområdet 
om någon del av bollen befinner sig på en eller två klubblängders avstånd. Emellertid är en boll inte i 
ett lättnadsområde om någon del av bollen är närmare hål än referenspunkten eller då någon del av 
bollen påverkas av förhållandet som man tagit fri lättnad från.  
 

TÄVLINGSLEDNINGENS ÅTGÄRDER (COMMITTEE PROCEDURES)  
 
Klargörande av utformning av Lokal regel B-2:  
1. En punkt på motstående sida får inte gå över en annan del av banan:  
Om den lokala regeln används och en rak linje dras från kanten där bollen sist skar gränsen till 
pliktområdet över pliktområdet till andra sidans kant lika långt från hål som skärningspunkten, så får 
spelaren inte använda sig av andra sidan ifall linjen någonstans går utanför pliktområdet.  
 
Utformning av Lokal regel E-12 
Klargörande: Boll spelas från utanför ett lättnadsområde när lättnad tas med flagglinjen 
 
Syfte. Tävlingsledningen kan välja att införa en lokal regel för att kunna erbjuda att man befrias från 
plikt under speciella omständigheter då en boll spelas från utanför lättnadsområdet efter att lättnad 
har tagits med flagglinjen. Enligt denna lokala regel skulle en spelare inte få plikt för att ha spelat från 
fel plats, så länge som bollen droppas inom lättnadsområdet och stannar inom en klubblängd från 
där den först träffade marken. 
 
Till exempel, en boll rullar lite framför referenspunkten efter att ha droppats på ett riktigt sätt i 
lättnadsområdet, men är fortfarande inom en klubblängd från där den först träffade marken när den 
droppades. I sådana fall får spelaren antingen handla enligt Regel 14.3c(2) eller så kan spelaren spela 
bollen från där den stannade. 
 
Denna lokala regel får endast användas i samband med proceduren för lättnad med flagglinjen. 
 
Modell för Lokal Regel E-12 
”När lättnad tas med flagglinjen blir det ingen ytterligare plikt, om en spelare spelar en boll som 
droppats i det lättnadsområde som krävs av den regel som gäller för situationen (Regel 16.1c(2), 
17.1d(2), 19.2b eller 19.3b), men stannat utanför lättnadsområdet, så länge som bollen, när den 
spelas, är inom en klubblängd från där den först träffade marken då den droppades. 



 
Detta undantag från plikt gäller även om bollen spelas från en punkt närmare hålet än 
referenspunkten (men inte om den spelas från en punkt närmare hålet än läget för den ursprungliga 
bollen eller den bedömda punkt där bollen senast skar pliktområdets gräns). 
 
Denna lokala regel förändrar inte proceduren för att ta lättnad med flagglinjen enligt en regel som 
gäller för situationen. Detta betyder att referenspunkten och lättnadsområdet inte förändras av 
denna lokala regel och att Regel 14.3c(2) kan tillämpas av en spelare som droppar en boll på ett 
riktigt sätt och den stannar utanför pliktområdet, vare sig detta händer vid den första eller andra 
droppningen.”4/2019) 
 
Klargörande: Lokal regel F-5, Oflyttbara tillverkade föremål nära greener. 
1. Oflyttbara tillverkade föremål behöver inte befinna sig på spelfältet:  
I relation till området för det oflyttbara tillverkade föremålet, betyder uttrycket “inom två 
klubblängder från greenen” även ett oflyttbart tillverkat föremål som befinner sig på green. 
 
Klargörande: Lokal regel G9, Att ersätta klubba som är trasig eller avsevärt skadad 
Modell för Lokal Regel G-9 
Regel 4.1b(3) förändras på följande sätt: 
Om en spelares klubba blir ”trasig eller avsevärt skadad” under ronden, och detta förorsakats av 
spelaren eller caddien, utom när det skett i ilska, får spelaren ersätta den med vilken klubba som 
helst enligt Regel 4.1b(4). När klubban ersätts, måste spelaren omedelbart ta den trasiga eller 
avsevärt skadade klubban ur spel, genom att använda sig av proceduren i Regel 4.1c(1). 
I syfte att tillämpa denna lokala regel gäller följande: 
En klubba är ”trasig eller avsevärt skadad” när:  
-skaftet har gått i bitar, splittrats eller är böjt (men inte om skaftet bara har bucklats) 
-klubbans slagyta är synligt deformerad (men inte om slagytan bara är repad) 
-klubbhuvudet är synligt och avsevärt deformerat 
-klubbhuvudet har lossnat helt eller inte sitter fast i skaftet, eller greppet är löst. 
Undantag: Ett klubbhuvud eller en slagyta är inte ”trasigt eller avsevärt skadat” enbart för att det 
finns en spricka 
 
 


