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Et tilløbsstykke og alle kom i mål – med præciseringer! 
Som det vil være læsere af BGK klubblad og hjemmesider, ny-
hedsbreve m.v., så begyndte BGK Ordens-, Regel- og Handicap-
udvalg (BGK ORH) i foråret 2017 planlægningen af alle de tiltag 
og aktiviteter der skulle gennemføres på Golfregelområdet i 
2018/2019. 

Baggrunden herfor var, at BGK ORH ville være længst muligt 
fremme med planlægning og tilrettelæggelse af alle golfregelrela-
terede tiltag/aktiviteter i regi af BGK i efteråret 2018 og foråret 
2019. 

De nugældende/nye golfregler blev offentliggjort d. 12. marts 
2018. Herefter begyndte BGK ORH tilrettelæggelse af alle de ak-
tiviteter der gennemført i efteråret 2018/foråret 2019. De golfre-
gelrelaterede aktiviteter har bl.a. omfattet 

 Efteruddannelse af golfregelundervisere. 
 Udvikling og afprøvning af undervisningsmateriale. 
 Bidrag til udvikling af regelbøger og andre hjælpemidler til golfspillere. 
 Golfregeljulekalender. 
 Golfregelaftner for alle BGK medlemmer. 

Udover ovenstående aktiviteter, er der i 2019 desuden gennemført og planlagt særlige Hulspilregelaftner. 

BGK ORH har i alt gennemført 19 regelaftner. Mere end 600 af BGK’s medlemmer har støttet op om og 
deltaget i disse aftner. Så der er blevet drukket rigtig meget kaffe og spist et ret stort antal citronmåner i 
klublokalet på BGC henover vinteren. 
Tak til alle der har støttet op om, deltaget i og bidraget til gennemførelsen af disse regelaftner. Og med ”bi-
draget til” skal forstås, at der er blevet stillet rigtig mange gode spørgsmål i forbindelse med disse aftner á i 
gennemsnit 2 timer og 38 minutters varighed – inkl. pause.  

På trods af at spørgsmålene henover vinteren har været mangeartede, så har der alligevel været en form for 
emnemæssigt sammenfald.  Som følge heraf gengives informationerne der vedrører de hyppigst stillede 
spørgsmål/svar her nedenfor. 

Definerede områder af banen  
Der er fem områder af banen. Det generelle 
område, som dækker hele banen undtagen de 
fire specifikke områder: 

 Teestedet på det hul, du spiller (Regel 
6.2), 

 Alle strafområder (Regel 17),  
 Alle bunkers (Regel 12), og 
 Greenen på det hul, du spiller (Regel 

13). 

Det er vigtigt at vide, i hvilket område af ba-
nen bolden ligger, fordi det ofte har indfly-
delse på de Regler, der gælder for at spille bolden eller at få lempelse. 

Lær dem før du læser enten Golfreglerne, lokalregler eller og husk 
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Teestedet 
Der er en af de nye regler der har undret 
mange. 
Det er i situationen, hvor en bold forbliver på 
teestedet efter at spilleren har slået et ”næsten” 
slag. 
Regel 6.2b(6) siger, at 

 Hvis en bold efter et slag forbliver i 
eller ender på teestedet, kan den uden 
straf samles op og flyttes til en anden 
del af teestedet og spilles derfra (evt. 
teet op). 

 Der er ikke længere straf for at flytte 
bolden. Var det førsteslaget, slår spil-
leren derefter sit 2. slag. 

Den engelske tekst hhv. fortolkning understøtter ovenstående. 

Regel 6.2b(6)/1  

Ball That Comes to Rest in Teeing Area Does Not Have to Be Played as it Lies 

Any time a player's ball is inside the teeing area, the player may move the ball to another spot within the 
teeing area and may play it from a tee without penalty.  

For example, a player makes his or her first stroke from the teeing area, barely making contact with the 
ball, and the ball either comes to rest on the ground within the teeing area or remains on the tee.  

Since the ball is in the teeing area, the player may play the ball as it lies or, even though the ball is in play, 
may move the ball to any other spot within the teeing area and play from there without penalty. The player 
may also place the ball on a tee or adjust the height of the tee the ball is resting on. 

Bold fæstnet I eget nedslagsmærke – lempelse tilladt – men hvor og hvornår? 
Der er kun mulighed for lempelse, hvis din 
bold er fæstnet i det generelle område. Men 
hvis bolden er fæstnet på greenen, må du mar-
kere, løfte og rense bolden, reparere skaden og 
genplacere bolden på dens oprindelige sted. 
Men ikke i et strafområde – husk det! 

Undtagelser - hvornår lempelse ikke er tilladt 
for fæstnet bold i det generelle område:  

 Når bolden er fæstnet i sand i en del af 
det generelle område, som ikke er 
klippet i fairwayhøjde eller lavere, el-
ler  

 Når gene fra noget andet end din fæst-
nede bold, gør slaget klart urimeligt (f.eks. hvis du ikke er i stand til at udføre et slag på grund af, 
hvor bolden ligger i en busk).  

Din bold er kun fæstnet i sit eget nedslagsmærke, hvis dette er lavet som et resultat af dit foregående slag, 
og en del af bolden er under jordoverfladen 
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Erstatning med en anden bold, mens et hul spilles  
Efter regel 6.3.b. må man under iagttagelse af visse Regler tillader, at en spiller skifter bolden, spilleren 
spiller med på et hul, ved at erstatte den med en anden bold (erstatningsbolden), som så bliver bolden i spil, 
mens andre ikke tillader dette: 

 Når der tages lempelse efter en Regel, og også når der enten droppes eller placeres en bold (f.eks. 
når en bold ikke vil blive i lempelsesområdet, eller når der tages lempelse på greenen), må spille-
ren enten bruge den oprindelige bold eller en anden bold,  

 Når der spilles igen fra det sted, det forrige slag blev udført, må spilleren bruge enten den op-
rindelige bold eller en anden bold, og  

 Når en spiller genplacerer en bold på et sted, må spilleren ikke erstatte bolden og skal bruge den 
oprindelige bold med visse undtagelser 

Bolden skal droppes på den rigtige måde  
Spilleren skal droppe en bold på den rigtige måde, hvilket 
omfatter alle disse tre ting: 

 Spilleren skal droppe bolden. Bolden må kun drop-
pes af spilleren. Hverken spillerens caddie eller no-
gen anden må gøre det.  

 Bolden skal droppes lodret ned fra knæhøjde uden at 
røre spilleren eller udstyr. Spilleren skal slippe bol-
den fra et sted i knæhøjde, så bolden: 

o falder lige ned, uden at spilleren kaster, 
spinner eller ruller den, eller bruger enhver 
anden bevægelse, som kunne have indfly-
delse på, hvor bolden vil ligge stille, og 

o Ikke rører nogen del af spillerens krop eller 
udstyr, før den rammer jorden. 

"Knæhøjde" betyder højden af spillerens knæ i stående posi-
tion.  

Lempelsesområde 
Det område, en spiller skal droppe en bold i, når spilleren tager lempelse efter en Regel. Hver Regel med 
lempelse kræver, at spilleren bruger et bestemt lempelsesområde, hvis størrelse og placering er baseret på 
disse tre faktorer:  

 Referencepunkt: Det punkt, hvorfra man måler størrelsen af lempelsesområdet.  
 Størrelse på lempelsesområde målt fra referencepunktet: Lempelsesområdet er en eller to køl-

lelængder fra referencepunktet, men med visse begrænsninger:  
 Begrænsninger for lempelsesområdets placering: Placeringen af lempelsesområdet kan være 

begrænset på en eller flere måder, f.eks.:  
o Det er kun i bestemte, definerede baneområder, f.eks. kun i det generelle område eller ikke 

i en bunker eller et strafområde,  
o Det er ikke nærmere hullet end referencepunktet, eller det skal være uden for et strafom-

råde eller en bunker, hvorfra lempelse bliver taget, eller  
o Det er, hvor der ikke er gene (som defineret i den aktuelle Regel) fra den tilstand eller situ-

ation, som lempelsen bliver taget fra.  
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Når der bruges køllelængder til at bestemme størrelsen af et 
lempelsesområde, må spilleren måle direkte over en grøft, et 
hul eller en lignende ting, og direkte over eller gennem en 
genstand (f.eks. et træ, hegn, mur, rør, dræn eller sprinkler-
hoved), men det er ikke tilladt at måle gennem jord, som na-
turligt skråner opad eller nedad. 

 

 

BGK ORH/April 2019. 

 
 


