
Grundläggande golfregler 
Tee 
  

a) Den som står först på startlistan slår ut först (har honnören). 
b) Tala om vilken boll du spelar på. 
c) Du får ha högst 14 klubbor i bagen, har du flera klubbor pliktar Du 

två slag per hål dock högst 4 slag.  
d) Bollen faller av peggen vid adressering eller provsving. Du får lägga 

upp bollen igen utan plikt. 
Du har slagit ditt första slag  

a) Luftmiss. Slaget räknas och bollen är i spel, dvs. du får inte röra                          
    bollen eller ändra peggningen. 
b) Bollen landar på fairway eller ruff. Bra! Gå vidare. 
c) Bollen går out of bounds. Du får ett slags plikt och slår ditt tredje   
    slag när de övriga i bollen slagit ut. 
d) Bollen troligen försvunnit i ruff eller out of bounds. För att spara  
    tid, kan du när de andra i bollen slagit ut slå en provisorisk boll. Du 
   skall tydligt ange att du slår en provisorisk boll annars blir det ditt  

                     tredje slag  och den första bollen är ur spel.  
Fairway eller ruff 

a) Identifiera Din boll och spela vidare. Ibland kan det vara svårt 
att identifiera bollen. Då bör du markera bollen och lyfta den i 
markörens närvaro och därefter lägga tillbaka den. Spel på fel 
boll ger 2 slags plikt (slagen på fel boll räknas inte) och du måste 
gå tillbaka och spela rätt boll innan du slår ut på nästa tee, annars 
blir du diskad. Spelar du poängbogey eller slaggolf blir du endast 
diskad på hålet.  

b) Den första bollen kan ej hittas inom 5 minuter eller är out of 
bounds. Då är den provisoriska bollen i spel och du slår ditt 4:e 
slag på den. Har du ej slagit en provisorisk boll måste du gå 
tillbaka till tee och slå ditt 3:e slag. 

c) Hittas den första bollen i ruffen är den provisoriska bollen ur 
spel och du slår ditt 2:a slag på den första bollen. 

d) Bollen ligger ospelbar. Du får med 1 slags plikt: 
1. gå tillbaka och slå om slaget  
2. droppa bollen inom 2 klubblängder dock ej närmare hål 
3. droppa bollen på flagglinjen hur långt bak du vill 

e) Bollen ligger i mark under arbete MUA. Du får lyfta bollen och gå  
     närmaste vägen ut ur MUA dock ej närmare hål och droppa bollen  
     utan plikt inom 1 klubblängd från MUA-gränsen. 



f) Bollen ligger i tillfälligt vatten. Du får lyfta bollen och droppa den 
utan plikt på närmaste ställe som är helt utanför det tillfälliga 
vattnet, dock ej närmare hål. 

g) bollen ligger i bunker. Du måste identifiera bollen (nytt 2008) och 
slå bollen utan att vidröra sanden med klubban. Vidrör du sanden 
blir det 2 slags plikt. Stenar som stör slaget får plockas bort. 

h) Bollen hamnar i sidovattenhinder (röda pinnar) Du får: 
                          1) utan plikt slå bollen som den ligger utan att grunda             
                             klubban 

2) med 1 slags plikt: 
a) slå om slaget 
b) droppa en boll inom två klubblängder från den punkt 

där bollen sist skar hindrets gränser på ömse sidor 
om hindret 

c) droppa en boll på flagglinjen genom den punkt där 
bollen skar hindrets gränser. 

i) Bollen hamnar vid en uppslagen torva. Du får utan plikt ta  
     bort varje störande naturföremål utom i hinder.. 
j) Bollen ligger vid ett tillverkat föremål. Du får utan plikt: 

                      1) är föremålet flyttbart så ta bort det 
                      2) är det tillverkade föremålet ej flyttbart exempelvis belagd  
                           väg, stolpe eller 150 meters pinne får du droppa en boll inom  
                           en klubblängd från olägenheten. 
Green  

a) Du får ej beröra greenen för att undersöka dess beskaffenhet 
(2 pliktslag) men du får plocka bort lösa föremål, stenar, löv och 
dylikt. Sand från bunkerslag får utjämnas med klubban på green 
(och endast där) 

b) På green får du markera bollen, lyfta den och rengöra den. 
c) Bollen träffar medtävlarens boll. 

1) Spelades bollen utanför green skall medtävlarens boll 
läggas tillbaka och din boll spelas som den ligger. 

2) Spelades bollen från green blir förfarandet detsamma men 
du får 2 pliktslag. 

d) Bollen träffar flaggstången  
                             1) Spelades bollen från en plats utanför green spelas bollen 

som den ligger utan plikt.  
2) Spelades bollen från green blir förfarandet detsamma men            
får 2 pliktslag. 
 



e) Boll som går i hål med flaggstången i hålet har träffat   
   flaggstången (definition) 

f) Tillfälligt vatten på green. Du får placera bollen på närmaste  
                      torra punkt där du inte behöver putta genom vattnet. Ligger den  
                      närmaste torra punkten utanför green ska du droppa bollen. 
 
 
 
Innan nästa tee 

Du är skyldig att uppge antalet slag pliktslag inräknade (score) till  
din markör efter varje hål. 
 

Bollen i vattenhinder (gula pinnar) 
 Förfarandet blir som för sidovattenhinder (se fairway och ruff   
                  punkt h) men alternativ 2 b utgår 
 
Tillfälligt vatten i bunker 
 Är bollen i tillfälligt vatten i bunker får du utan plikt droppa en boll i   
                   bunkern där du undviker vattnet i största möjliga mån dock ej 

 närmare hål. Om hela bunkern är fylld med vatten får du med 1 slags 
plikt droppa bollen utanför bunkern. 
 

Rubbad boll 
 Om spelaren rubbar sin boll pliktar han 1 slag och bollen skall  

återplaceras. Återplaceras ej bollen blir det ytterligare 1 slags plikt. 
Rubbas medtävlarens boll skall den återplaceras utan plikt. 
 

Boll i rörelse påverkad 
Påverkas din boll av dig eller din utrustning pliktas 1 slag. Bollen 
skall spelas som den ligger. 
 

Pluggad boll 
 Om bollen fastnar i sitt nedslagsmärke på fairway får den lyftas, 
                   rengöras och droppas inom en klubblängd utan plikt. Det är enda  
                   gången golfreglerna skiljer på fairway och ruff. 
 
Dubbelslag 
 Träffar klubban bollen mer än en gång i slaget räknas det som  
                   två slag och bollen spelas som den ligger. 
 



 
Rengöring av boll 
 Bollen får rengöras när den skall droppas enligt någon regel. 
 
Droppning 
 Bollen skall droppas av tävlare själv. Du skall droppa om utan plikt i  
                  följande fall: 

a) bollen rullar mer än två klubblängder 
b) bollen rullar närmare hål 
c) bollen rullar ned i ett hinder 
d) bollen rullar out of bounds 
e) bollen rullar tillbaka till den plats den var ospelbar 

Misslyckas den andra droppningen skall bollen placeras där den tog 
mark vid andra droppningen. 
 

Alternativ boll 
 Om du inte är säker på hur du skall fortsätta spelet, kan du slå bollen  
                  som den ligger och omedelbart därefter droppa en boll som du tror 
                  är riktigt och spela båda bollarna parallellt. Du skall ange vilken boll  
                  du önskar räkna . Efter avslutad rond får tävlingskommittén avgöra  
                 vilken boll som skall räknas. Är resultatet lika på de två bollarna  
                 behöver ej tävlingskommittén kontaktas. 
 
 

Det är alltid möjligt att slå om ett slag med 1 slags plikt. 
 

Lycka till och ha så roligt på golfbanan! 
  

Christina Hörnfeldt 
Nyköpings GK 


