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Fra: Breinholtgård golfklub

Sendt: 17. september 2018 08:43

Emne: Årets sidste klubturnering - De nye golfregler

Seneste nyt om de nye Golfregler 

gældende fra 1. januar 2019. 

R&A (og USGA) har som bekendt besluttet et antal markante ændringer til 

Golfreglerne i 2019, hvilket betyder, at alle golfspillere fra sæsonen 2019 

kommer til at skulle spille efter nye og ændrede golfregler. Oplysninger om og 

emnet i øvrigt, er beskrevet i både det første Klubblad 2018 og via en række 

indlæg i ”Nyhedsbreve”. 

BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg (ORH) vil fra og med September 

2018 løbende informere om og lette adgangen til, at hvert enkelt medlem kan 

tilegne sig den rette og korrekte viden om de kommende golfregler, således at 
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man også kan spille golf i henhold til disse regler fra og med 2019. 

ORH vil derudover 

• Via ”Nyhedsbreve” i perioden September – December 2018 informere om

og sende links til interaktive videoer og interaktive opgaver, således at hvert

enkelt medlem – når man har tid og lyst – i ro og mag kan sætte sig ind i de nye

24 golfregler (tidligere 36 golfregler).

• Gennemføre ”Regelaftner” – der planlægges gennemført ca. 2 gange om

måneden i perioden ultimo Oktober 2018 – Marts 2019. Hver ”Regelaften” vil

have en varighed af indtil tre timer. Her vil de nye golfregler blive gennemgået –

med prioritet til de mest markante ændringer til de nye golfregler i forhold til de

nugældende, ligesom de nye Lokalregler for BGK vil blive præsenteret ved

samme lejlighed. Tilmelding til Regelaftner vil skulle ske via Golfbox.

• Derudover vil der løbende være konkurrencer i de nye golfregler,

kulminerende med en ”Golfjulekalender” i december måned 2018 – naturligvis

med passende dags- og samlede præmier! Og da der jo er 24 golfregler – så er

det jo lige til højre- eller venstrebenet.

I forbindelse med introduktionen til og indførelsen af de nye golfregler udgiver

R&A/USGA tre forskellige regelbøger til efteråret om 2019-reglerne, nemlig:

1. Selve regelbogen (med en forside svarende til det indsatte billede).

2. En guide til forståelsen af regelbogen.

3. En “spillerens udgave” af regelbogen.

USGA og R&A har D. 12 september 2018 offentliggjort to nye regelbøger,

nemlig “Spillerens udgave” (3) og “Fortolkningsbogen” (2)!

Status på de tre udgivelser fra USGA og R&A er således: 

1. Regelbogen. Selve regelbogen kan nu findes digitalt på deres hjemmesider

(den har siden 1. marts 2018 været i en PDF-udgave, men nu findes den som

en slå-op-udgave med undermenupunkter mv.). Den kan bestilles i en fysisk

udgave (engelsk)  tilsyneladende fra d.d. på USGA’s hjemmeside, men først pr.
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1. oktober på R&A’s hjemmeside. Det vides endnu ikke, hvornår den danske

trykte version kommer (DGU udgiver den) – men forventeligt sidst i november

2018.

2. Spillerens udgave af Regelbogen. Denne bog er offentliggjort digitalt, og

kan findes på dette link. Bogen er en forkortet udgave af regelbogen, hvori der

desuden er en række tegninger, oversigter mv. – som en nemmere udgave af

den “fulde” regelbog under punkt 1. Spillerens udgave kan bestilles i en fysisk

udgave (engelsk) tilsyneladende fra d.d. på USGA’s hjemmeside, men først pr.

1. oktober på R&A’s hjemmeside. Det vides endnu ikke, hvornår den danske

trykte version kommer (DGU udgiver den) – men forventeligt sidst i november

2018.

3. “Fortolkningsbogen”. Denne blev også offentliggjort d. 12. september 2018

men kun digitalt og kan findes på dette link. Fortolkningsbogen er en afløser for

Decisionsbogen og indeholder en lang række fortolkninger af reglerne i

Regelbogen. Den kan bestilles i en fysisk udgave (engelsk) pr. 1. november.

Det vides endnu ikke, hvornår den danske trykte version kommer (DGU udgiver

den). Du kan læse mere om det hele på dette link (engelsk).

4. Udover dette så har de også i dag offentliggjort en app, som kan

downloades til iOS eller Android – læs mere på dette link.

Angående indholdet er “Guidelines” bogen, der er afløseren for den i dag 

kendte ”Decisionsbog” (som udgår i 2019), og har langt hen ad vejen med 

samme indhold. Decisionsbogen var således på ca. 660 sider, og R&A har 

oplyst, at en lille del af disse Decisions vil blive skrevet ind i selve regelbogen – 

så derfor passer sidetallet umiddelbart meget godt. Guidelines-bogen bliver dog 

ikke med “spørgsmål og svar” som Decisionsbogen, men formentlig blot med 

en lang forklarende tekst. 

Skulle man have interesse i allerede nu at begynde indlæringen af de nye 

golfregler, så har DGU på sin hjemmeside en række informationer og 

interaktive tiltag, der kan bidrage til både læring og underholdning. Nedenfor er 
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beskrevet et par af de kommende ændringer. 

Af de indsatte illustrationer fremgår bl.a. hvorledes man fra og med 1. januar 

2019 skal tage et drop, tage lempelse og hvorledes man skal forholde sig ved 

dobbeltslag. Kort fortalt så bliver principperne således: 

• Droppeprocedure: Når man tager lempelse (f.eks. fra et unormalt

baneforhold eller et strafområde), skal golfspillerne nu droppe fra knæhøjde.

Det sikrer konsistens og enkelhed i droppeprocessen, samtidig med at et vist

element af tilfældighed bevares. (Ændring: De foreslåede regler udgivet i 2017

foreslog at lade bolden falde fra en hvilken som helst højde, dog mindst en

boldhøjde.)

• Udmåling for at tage lempelse: Golfspillerens lempelsesområde skal

udmåles ved at bruge den, og kun den længste kølle i vedkommendes golfbag

(bortset fra en putter) til at måle en køllelængde eller to køllelængder afhængigt

af situationen. Det giver en ensartet proces, når der etableres et

lempelsesområde. (Ændring: De foreslåede regler udgivet i 2017 foreslog en

20-tommer eller 80-tommers standardudmåling).

• Fjernelse af straffen for et dobbeltslag: Strafslaget for ved et uheld at slå til

bolden mere end en gang i løbet af et slag, er blevet fjernet. Man skal blot tælle

det ene slag, der blev slået til bolden. (Ændring: De foreslåede regler udgivet i

2017 inkluderede en bibeholdelse af den eksisterende straf på et strafslag).
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Det bliver spændende – ikke mindst at aflære de nugældende golfregler. Det 

kan være måske endog meget svært for nogen, hvilket ikke er helt unaturligt. 

Så kom derfor allerede i gang nu – anvend DGU hjemmeside, følg med på 

BGK hjemmeside via Nyhedsbreve, kom til en enkelt Regelaften,  og vær 

”Regelklar” allerede fra d. 1. januar 2019. 

BGK ORH/KiM  

Sidste klubturnering i år  

Sidste chance for at deltage i en klubturnering i år. 

En god sæson med flot vejr og en super bane lakker mod enden – det er tid til 

afslutningsturneringen. 

Søndag den 23. september kl 9:00 

Det spilles Stableford (single-turnering) i 3 rækker. 

Alle med handicap 29,9 og derunder deles i 2 lige store rækker (A og B) efter 
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handicap og alle med handicap 30 og derover spiller i en C-række. 

Startlisten rækkeopdeles således, at spillere fra samme række går i samme 

bold. 

Der er frit valg af teested. 

Tilmelding senest fredag den 21. september kl. 12:00 på Golfbox eller på listen 

på opslagstavlen. 

Læs mere på opslaget på Opslagstavlen eller på hjemmesiden 




