NYE GOLFREGLER 2016‐2019
Der er kommet et nyt golfregelsæt fra R&A og USGA med virkning fra 1. januar 2016. Ændringerne i
forhold til det tidligere regelsæt er dog forholdsvis begrænsede. De vigtigste gennemgås kort i det
efterfølgende:
Regel 18‐2b (Bold flyttet efter adressering) er trukket tilbage. Det indebærer, at hvis en bold i hvile
flytter sig, efter at spilleren har adresseret den, er spilleren ikke længere automatisk dømt til at have
forårsaget, at bolden flytter sig. Det ene straffeslag efter regel 18‐2 vil derfor kun blive pådømt, hvis
facts viser, at det er spilleren, som har forårsaget, at bolden flytter sig (bolden skal stadig
genplaceres)
Begrænset undtagelse til diskvalifikationsstraffen for indlevering af et ukorrekt scorekort. En ny
undtagelse er introduceret til regel 6‐6d (Forkert score på et hul), hvilket bevirker,at en spiller ikke
diskvalificeres for at aflevere en lavere score på et hul end den faktiske score, som følge af at
spilleren ikke har inkluderet straffeslag, som spilleren ikke vidste, han havde pådraget sig, før han
indleverede scorekortet
I stedet for pådrager spilleren sig straffen under den regel, som blev overtrådt, samt 2 straffeslag for
fejlen på scorekortet. I alle andre tilfælde bliver spilleren fortsat diskvalificeret for at indlevere en
score på et hul, som er lavere end den faktiske score.
Modifikation af straffen for en enkelt overtrædelse af utilladelig brug af kunstige hjælpemidler og
udstyr. Straffen for den første overtrædelse af regel 14‐3 (Kunstige hjælpemidler, usædvanligt udstyr
og usædvanlige brug af udstyr) under en fastsat runde er reduceret fra diskvalifikation til tab af hul i
hulspil eller to straffeslag i slagspil. Straffen for efterfølgende overtrædelser af regel 14‐3 er fortsat
diskvalifikation.
Forbud mod ”forankring” af køllen under et slag. Som annonceret i maj 2013 forbyder den nye regel
14‐1b (”Forankring” af køllen), at spilleren ”forankrer” køllen enten direkte eller ved brug af et
”forankringspunkt” under udførelse af et slag. Straffen er tab af hul i hulspil eller 2 straffeslag i
slagspil. Det indebærer, at anvendelse af hage‐ eller mave‐putteren bliver forbudt. Med ”forankring”
menes alle former for fastgørelse eller fastholdelse af enden af putteren under et slag (den
fremadgående bevægelse).
Derudover er der i Decisions 2016‐2017 kommet en ændring til paradigma for den lokale regel om
afstandsmålere. Følgende ordlyd anbefales derfor nu for Kokkedal Golfklub:
For alt spil på Kokkedal Golfklubs bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et
instrument, der måler afstand. Hvis en spiller under en fastsat runde bruger en afstandsmåler til at
angive eller måle andre forhold, som kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed,
temperatur m.v.), overtræder spilleren regel 14‐3.
Dvs. at spilleren ikke længere bliver straffet for at benytte en afstandsmåler, som også kan måle
hældning eller temperatur, blot spilleren ikke benytte disse faciliteter under spillet af den fastsatte
runde. Hvis spilleren alligevel gør det, så medfører den første overtrædelse 2 straffeslag i slagspil (
eller tab af hul i hulspil) og næste overtrædelse medfører diskvalifikation.
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