
 

 

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) 

Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen 
genom att bryta, böja, pressa ned något fast eller växande. 

Denna regel är grunden för allt golfspel även om vi ibland tycks ha 
svårt att acceptera det. Att spela bollen som den ligger innebär att det 
är förbjudet att böja ner gräs eller jämna till marken bakom bollen. Att 
inte förbättra området för svingen är detsamma som att det är 
förbjudet att bryta eller böja undan grenar. 

Om grenar oavsiktligt böjs undan när du tar din naturliga stans är det 
okej, men om du kan ta stansen utan att grenar böjs undan måste du 
göra det.  

Om bollen ligger på spelfältet, till exempel på foregreen, får du inte 
laga ett nedslagsmärke på spelfältet mellan bollen och greenkanten 
därför att du då förbättrar din spellinje. Spellinjen finns nämligen både 
i luften och på marken. Däremot får du laga nedslagsmärken på 
green. 

 



 

 
2. Lyfta, droppa och placera bollen (regel 20-1 och 2 regel 1-2 och regel 21 i regelboken) 

Under spel på ett hål får du vidröra bollen endast när reglerna föreskriver att du får lyfta, droppa eller placera bollen. Vid 
identifiering måste du tala om din avsikt för markören eller medtävlaren och ge denne möjlighet att närvara. Innan du får lyfta 
bollen ska dess läge markeras. 

De olika reglerna beskriver på vilken plats droppning ska ske. När du droppar ska du stå upp med armen utsträckt i axelhöjd 
och släppa bollen rakt ner. En droppad boll ska droppas om utan plikt om den rullar: 

 in och stannar i ett hinder 
 ut ur ett hinder och stannar utanför hindret 
 in och stannar på en green 
 och stannar utanför banan 
 tillbaka till och stannar i olägenheten du droppade dig fri från och stannar mer än två klubblängder från där 

den först träffade någon del av banan. (Undantag från denna regel: om du droppat för ospelbar boll) 
 och stannar närmare hål än markerat läge. 

Ifall en boll som droppas om rullar till något av ovanstående lägen ska bollen placeras där den först träffade banan vid 
omdroppningen.Har du droppat på fel sätt eller på fel plats men inte spelat bollen ska den lyftas utan plikt och droppas om. I 
detta fall finns det ingen gräns för hur många gånger bollen ska droppas om. Rättar du inte felet får du pliktslag. 

 



 

3. Förlorad boll och provisorisk boll (regel 27 i regelboken) 

En boll är förlorad om den inte återfinns eller identifieras inom fem 
minuter eller om en ny boll satts i spel. 

Det här är en regel som troligen alla golfspelare någon gång har 
tillämpat. Om du inte hittar bollen inom fem minuter ska du, om du 
inte har spelat en provisorisk boll, plikta ett slag och spela en ny boll 
från den plats där du slog föregående slag. Tänk också på att fem 
minuter är fem minuter! Som spelare bör du själv meddela vad 
klockan är när ni börjar leta – då slipper markören påpeka detta. 

Provisorisk boll 

Provisorisk boll spelar du för att vinna tid när du tror att den 
ursprungliga bollen kan vara förlorad eller out of bounds. Då slipper 
du gå tillbaka om farhågorna besannas. 

Du måste säga att du slår en provisorisk boll innan du slår den. Missar 
du det har du satt en ny boll i spel och den första bollen är förlorad. Du 
får inte spela en provisorisk boll om du vet att den första bollen är 
förlorad i ett vattenhinder. Du måste spela en provisorisk boll innan du 
går fram för att leta efter den ursprungliga bollen. 

Om du hittar den ursprungliga bollen på banan inom fem minuter får du 
inte fortsätta med den provisoriska bollen. Syftet med en provisorisk 
boll är ju att vinna tid – för dig själv och för dem som spelar bakom dig.  

När en provisorisk boll blir boll i spel  

Du får spela på den provisoriska bollen till dess att du kommer till den plats där den ursprungliga bollen förmodas vara. Om 
du slår ett slag på den provisoriska bollen från en plats där den ursprungliga bollen förmodas vara eller från en punkt som 
ligger närmare hålet än denna plats, anses den ursprungliga bollen vara förlorad. Den provisoriska bollen blir då med ett 
slags plikt din boll i spel. 

 



 

 

 

4.Vatten- och sidovattenhinder (regel 26 i regelboken) 

Om du är övertygad om att bollen gått i ett 
vattenhinder/ sidovattenhinder får du – med ett 
slags plikt – antingen spela en ny boll från den 
plats där du  
slog föregående slag eller droppa på flagglinjen. 

I ett sidovattenhinder får du även droppa inom 
två klubblängder från sista skärningspunkten 
eller inom två klubblängder ifrån en punkt på 
andra sidan sidovattenhindret som är lika långt 
ifrån hål från skärningspunkten. Du får inte 
grunda klubban i ett hinder och inte flytta lösa 
naturföremål. 

Jämfört med föregående situation – förlorad boll 
– är det mer positivt att hamna i ett vattenhinder. 
Utöver ett spelalternativ får du flera och vinner för 
det mesta distans. Därför måste du vara helt 
säker på att bollen verkligen är i hindret. Är du 
inte det, är bollen förlorad! 

Du får naturligtvis också spela på bollen i hindret 
om det är möjligt, men du får inte grunda klubban 
i ett hinder. 

Du måste vara övertygad om att bollen är i 
vattenhindret för att få droppa enligt regel 26 – 
det är inget ni kan komma överens om i bollen. 

Gul= Vattenhinder 

Röd= Sidovattenhinder 

 



 

 
5. Ospelbar boll (regel 28 i regelboken) 

Du kan förklara bollen ospelbar var som helst på banan utom i ett vattenhinder. Det är du själv som avgör om bollen är 
spelbar eller inte.  

Du har tre möjligheter att skaffa dig lättnad med ett slags plikt: 

1) Spela om bollen från den plats där du slog föregående slag. 

2) Droppa på flagglinjen hur långt tillbaka som helst. 

3) Droppa inom två klubblängder från bollens läge. 

En boll som ligger i en bunker ska droppas i bunkern om du väljer alternativ 2 och 3. 



 

 
6. Hindrande föremål och onormala markförhållande (regel 24 och 25 i regelboken) 

Om stansen, svingen eller bollens läge störs av ett oflyttbart hindrande föremål eller onormala markförhållanden, får du 
droppa dig fri utan plikt. 

Lättnad får du genom att hitta närmaste punkt där varken svingen, stansen eller bollens läge störs av olägenheten. Från 
denna punkt får du droppa inom en klubblängd. 

Exempel på onormala markförhållanden är mark under arbete (markeras med blå/blåvita pinnar), tillfälligt vatten, hål samt 
jordhögar med mera gjorda av grävande djur, till exempel sorkar. Om bollen ligger i sitt nedslagsmärke på fairway får du 
droppa den utan plikt så nära som möjligt intill nedslagsplatsen. 

Om bollen ligger på fel green får du inte spela den. Du får lättnad på samma sätt som ovan, men bara för bollens läge, inte 
för stansen. 

Ibland kan det vara bättre att spela bollen som den ligger i stället för att ta lättnad eftersom lättnaden kan innebära att bollen 
hamnar ospelbar eller i ett mycket svårare läge. Du får inte stå kvar med fötterna i det område du droppar dig fri ifrån. Det 
kan hända att du får en mycket bättre spellinje efter droppningen, men det är tillåtet – så tacka och ta emot. Nästa gång blir 
det kanske tvärtom. 



 

 
7. Boll i vila, rubbad (regel 18 i regelboken) 

En boll i vila har rubbats om den intagit ett nytt läge. Om du själv har orsakat att bollen rubbats får du ett pliktslag. Normalt 
ska bollen återplaceras. 

Om du själv, din partner eller din caddie på något sätt råkar rubba bollen ska du lägga tillbaka den med ett slags plikt. Om 
bollen oavsiktligt rubbas av en medtävlare (till exempel markören) pliktar ingen och bollen ska återplaceras. Rubbas bollen av 
naturkrafter (till exempel vind) ska den spelas som den ligger utan att återplaceras.  

Ingen plikt 

Du slipper pliktslag om du oavsiktligt rubbat bollen i något av följande fall: 

 vid mätning för att bestämma vilken boll som är längst från hålet. Regel 18-6. 
 under sökande efter en boll som är omöjlig att se i ett hinder eller en boll i tillfälligt vatten, mark under  

arbete etc. Regel 12-1. 
 vid lagning av hålplugg eller nedslagsmärke på green. Regel 16-1c. 
 vid borttagande av lösa naturföremål på green. Regel 23-1. 
 vid lyftning av bollen enligt regel 20-1. 
 vid placering eller återplacering av en boll enligt regel 20-3a. 
 vid borttagande av flyttbart hindrande föremål. Regel 24-1. 



 

 
8. Boll i rörelse, påverkad (regel 19 i regelboken) 

Om en boll i rörelse stoppas eller ges annan riktning ska den normalt spelas som den ligger. Har den träffat dig själv eller din 
utrustning pliktar du ett slag. Skulle bollen efter ett slag från green träffa en annan boll eller flaggstången pliktar du två slag. 

Om du avsiktligt stoppar en boll pliktar du självfallet. Du kan i särskilda fall till och med diskvalificeras. När du puttar från 
green får du inte träffa flaggstången om den ligger på marken (även utanför green), är passad eller står i hålet. Om bollen 
ligger utanför green får du inte träffa flaggstången om den är passad eller borttagen. 



 

 
9. Fel boll, fel plats (regel 11,15 och 20-7 i regelboken) 

Om du spelar på fel boll pliktar du två slag och ska spela vidare på den ursprungliga bollen. Slagen på fel boll räknas inte. 

Om du spelar från fel plats, pliktar du två slag och ska spela vidare. 

Skulle du råka spela på fel boll och sedan inte hittar din egen boll är denna förlorad. Då måste du gå tillbaka och spela en ny 
boll med ytterligare ett slags plikt. 

Fel boll är det däremot inte om du slår ut från fel tee eller peggar framför kulorna. Då har du spelat från en plats utanför tees 
gränser. Du ska plikta två slag och spela om från rätt tee. 

Att droppa på fel ställe eller återplacera bollen felaktigt på green är detsamma som att spela från fel plats. Men kom ihåg att 
du alltid kan rätta till ett sådant misstag, det vill säga droppa eller placera bollen på rätt sätt, under förutsättning att du inte har 
slagit ett slag på bollen. 

Om din markeringsknapp ligger i en medtävlares puttlinje kan du sidoförflytta knappen längs en siktlinje, till exempel en eller 
flera klubbhuvudlängder. Om du sedan återplacerar bollen på fel plats och spelar därifrån får du två pliktslag men ska spela 
vidare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Scorekortet (regel 6 i regelboken) 

 

Spelaren ska direkt efter ronden kontrollera scorekortet, framföra eventuella problem under ronden till tävlingsledningen, se 
till att markören signerar kortet, signera själv och lämna in det. 

Du är endast ansvarig för bruttoresultatet på varje enskilt hål. Om du summerat fel eller räknat fel poäng slipper du plikta. Om 
du har glömt att signera scorekortet eller har för låg score noterad på något hål diskvalificeras du. Är scoren på något hål för 
hög räknas den. 

 

 

 

 



Definitioner 

 
Banan- Vit markering, får ej flyttas- ej fri dropp 
 

 
 
 
 
 

 

Banan är hela området där 

spel är tillåtet. En boll är på 

banan när någon del av den 

är innanför banans gräns. 

Markeringarna i sig står 

utanför banan. 

Boll 1 och 2 är på banan. 



Vattenhinder- Gula markeringar 

 
 
 

 
 

Vattenhinder är varje hav, sjö, 

dike eller annat vattendrag, 

vare sig det finns vatten däri 

eller inte. En boll är i ett hinder 

när den ligger i hindret eller när 

någon del av den vidrör 

gränsen för hindret. 

Boll 1 vidrör linjen – alla tre 

bollarna är i vattenhindret. 

 



 

 

Sidovattenhinder-Röda markeringar 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Sidovattenhinder är ett 

vattenhinder eller en del av ett 

vattenhinder som ligger så att 

det kan vara svårt eller av 

tävlingsledningen bedöms vara 

ogörligt att droppa en boll 

bakom vattenhindret på 

flagglinjen. 

Boll 1 vidrör linjen – alla tre 

bollarna är i vattenhindret. 

 



Bunker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bunker är ett hinder som 

består av sand eller 

liknande. En boll är i en 

bunker när den ligger i 

bunkern eller när någon 

del av den vidrör sanden 

som är i bunkern. 



 
Mark under arbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUA är varje del av banan som 
har blå eller blåvit markering 
och som inte är i ett 
vattenhinder (blåvit markering 
betyder att spel är förbjudet från 
området).  

Material som lagts i hög för att 
forslas bort och hål som gjorts 
av banarbetare räknas som 
MUA även om markering 
saknas. All mark och allt som 
växer inom MUA är en del av 
detta.  

En boll är i MUA när den ligger i 
gränsen eller när någon del av 
bollen vidrör gränsen för MUA. 

Boll 2 och 3 är i MUA. 

 



Tillfälligt vatten 

 

Tillfälligt vatten är varje tillfällig 
vattensamling på banan som 
är synlig före eller efter det att 
du tagit din stans och som inte 
är i ett vattenhinder. 

Boll 2, 3 och 4 får du droppa 
för tillfälligt vatten. 

 



Hindrande föremål 

 

Hindrande föremål är alla 
tillverkade föremål, inklusive 
belagda sidor och ytor på vägar 
och stigar med undantag för: 

a) föremål som markerar banans 
gräns 

b) varje del av något oflyttbart 
tillverkat som befinner sig 
utanför banan 

c) varje konstruktion som 
förklarats vara en organisk del 
av banan. 

Föremålet är flyttbart om det kan 
flyttas utan orimlig ansträngning, 
utan att i onödan fördröja spelet 
och utan att orsaka skada. 
Annars är det oflyttbart. Orange 
markering anger föremål som 
inte får flyttas eller skadas. 

Boll 1 – du får inte fri dropp om 
de vita out of bounds-pinnarna 
stör din sving eller stans. 

Boll 2 – parkbänken är flyttbar 
och du ska spela bollen som 
den ligger. 

Boll 3 – du får fri dropp för 
belagd väg. 

 



Tee-Utslagsplatsen 

 

Tee är ett 
rektangulärt område 
av två 
klubblängders djup, 
vars framkant och 
sidor bestäms av de 
yttre sidorna av två 
teemarkeringar. En 
boll är på tee när 
någon del av den är 
innanför 
teegränserna. 

Boll 1 och 2 är 
innanför 
teemarkeringen. 

Boll 3 är utanför tee. 

 



Green 

 

Green är all mark 

på det hål som 

spelas och som 

särskilt 

iordningställts för 

puttning. En boll är 

på green när 

någon del av 

bollen berör 

greenen. Bollen är 

hålad när hela 

bollen är under 

hålkantens nivå 



Spelfältet 

 

Spelfältet är banans 
hela område utom 

a) tee och green på det 
hål som spelas 

b) alla hinder på banan. 

 



Flagglinje 

 

Flagglinje är en rät linje från 

hålet genom den punkt där 

bollen ligger eller där bollen 

senast skar ett 

vattenhinders gräns och 

vidare bakåt hur långt som 

helst på banan. 



Slag, grunda klubban, ta stansen och adressera bollen 

 

 

Slag 

Slag är en framåtriktad rörelse med klubban 
som görs i avsikt att slå på bollen och 
förflytta den. 

Ta stansen 

Ta stansen är när du placerar dina fötter i 
läge för och som förberedelse för att göra ett 
slag. 

Grunda klubban 

Klubban grundas när den av egen vikt vilar 
mot underlaget. (Klubban får inte grundas i 
ett hinder). 

Adressera bollen 

En spelare har adresserat bollen när han 
har grundat klubban direkt framför eller 
direkt bakom bollen, oavsett om han har 
tagit sin stans eller inte. 

 



Provisorisk boll 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Provisorisk boll är en boll 

som spelas i stället för en 

boll som kan vara 

förlorad utanför ett 

vattenhinder eller som 

kan vara utanför banan. 



Boll i spel 
 
 

 

En boll är i spel 

a) när ett slag gjorts från tee  

b) när en boll blivit droppad, 
återplacerad eller placerad, 
oavsett om detta skett på fel 
plats eller med annan boll. 

 



Förlorad boll 

 

 

Den ursprungliga bollen är förlorad 

a) när den inte blivit återfunnen inom 5 
minuter 

b) när du slagit ett slag på en provisorisk 
boll från platsen där den ursprungliga bollen 
förmodas ligga eller närmare hål 

c) när du satt en ny boll i spel. 

 



 

Fel boll 

 

Fel boll är varje boll 
utom 

a) din boll i spel 

b) din provisoriska boll 

c) din alternativa boll 
enligt Regel 3-3 

 



Närmaste punkt för lättnad 

 

Närmaste punkt för lättnad 

är den närmaste punkt på 

banan från där bollen ligger, 

som inte är närmare hålet 

och är så belägen att om 

bollen låg där skulle 

störande inverkan inte 

föreligga (gäller även för 

stansen, dock inte på fel 

green). 


