
De nye golfreglene 2012–2015
Nye golfregler trer i kraft pr 1.1.2012. Vi har laget en oppsummering for deg her av de viktigste 
endringene. De nye reglene gjelder frem til 31.12.2015.

Sen ankomst ved første utslagsted (Regel 6-3)

Hittil ble du alltid diskvalifisert hvis du ankom det første utslagsstedet 30 sekunder senere 
enn din oppsatte starttid.
Nå er det innført en henstandsperiode i de nye reglene – hvis du ankommer utslags-
stedet innen 5 minutter etter starttiden din og er klar til å spille, får du 2 straffeslag (i 
matchspill taper du det første hullet). Hvis du ankommer mer enn 5 minutter for sent, 
blir du diskvalifisert som tidligere.
Greit å vite: Mange klubber har allerede innført «5-minutter’n» i sine turneringsbestem-
melser, men nå gjelder dette for alle spillere i hele verden.

Spillere som ankommer inntil 5 minutter for sent får 2 straffeslag; hvis de er senere blir de 
diskvalifisert.

Ball flyttet under leting (Regel 12-1)

Hittil hadde regelen et unntak til fordel for spilleren – hvis han flyttet på ballen sin under 
leting under løse naturgjenstander i et hinder, f.eks. under løv i en bunker, var det ikke straf-
feslag. Dette unntaket er blitt fjernet for å gjøre reglene mere uniforme.
I de nye golfreglene får du også i hindre 1 straffeslag hvis du flytter på ballen under 
leting i løse naturgjenstander. Ballen må legges tilbake.
Greit å vite: Denne endringen er ikke av avgjørende betydning, da det først er aktuelt hvis 
ballen er dekket av løv i hinderet.

Hvis du flytter på ballen din under leting, må du legge den tilbake og du har pådratt deg 
1 straffe slag – også i det tilfellet at ballen var dekket av løv i bunkeren.

Glatte ut merker i en bunker (Regel 13-4)

Hittil har ikke spillerne hatt lov til å rake og rydde i en bunker før de gjennomførte slaget (ikke en gang spor og merker 
etter å plukke opp en rake i den andre enden av bunkeren).  
I henhold til de nye reglene får du til og med lov til å glatte ut merker i sanden før du spiller i bunkeren. Dette 
gjelder riktignok med den klare begrensningen at dette er bare for å drive banepleie, og må ikke resultere i noen 
fordel for det slaget du skal gjennomføre, hverken når det gjelder ballens leie eller spillelinjen. 
Greit å vite: Dette er ingen generell tillatelse til å rake bunkeren. Den eneste hensikten er å sikre at spillere ikke blir 
straffet for å ta vare på banen, uten fordel for seg selv.

Spillere får lov til å rake og glatte ut spor 
og merker i sanden til og med før de slår 
ballen. Den eneste hensikten er å ta vare 
på banen og at spilleren ikke får noen 
fordel.

Yves C. Ton-That er offisiell dommer og forfatter. Hans premie-
belønte bøker om golfreglene er blitt oversatt til mer enn 20 språk 
og en million eksemplarer er blitt solgt. Den nye utgaven av hans 
praktiske «Golfreglene en hurtighjelp» er nettopp blitt publisert 
med de nye golfreglene for 2012–2015.
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Ball flyttet under adressering (Regel 18-2)

Hittil har spilleren fått 1 straffeslag hvis ballen flyttet seg etter adressering (etter at slagstil-
ling var inntatt og køllen grunnet) siden man antok at det var adresseringen som forårsaket 
at ballen flyttet på seg. Ballen måtte legges tilbake.
Selv om denne antagelsen fortsatt gjelder for spilleren, er regelen blitt endret på to 
punkter. I den nye regelen har spilleren adressert ballen idet han grunner køllen, rett 
foran eller bak ballen. Slagstilling er ikke lenger noe krav. I tillegg er det innført et 
unntak til spillerens fordel. Hvis det er klart at det ikke var spilleren som flyttet ballen, 
f.eks. vind fikk ballen til flytte seg, vil ikke spilleren få straffeslag selv om han hadde 
grunnet køllen. Ballen må spilles fra sin nye posisjon.
Greit å vite: Dette unntaket er ikke noen gratislisens for kjekkasser («Fra nå av vil jeg all-
tid hevde at det var vinden som flyttet på ballen min»). Den avgjørende faktoren er alltid 
hvem og hva som fikk ballen til å flytte seg. Hvis en spiller har grunnet køllen bak ballen på 
fairwayen, er det overveiende sannsynlig at han presset ned noe gress, som resulterte i at 
ballen flyttet seg. I praksis vil det nok bare være på greenen at spilleren med en viss rett kan 
hevde at vinden flyttet ballen – når han grunner putteren men ikke rører ballen og ballen 
flytter seg. Dette unntaket ble vedtatt spesielt med tanke på de ekstremt raske greenene 
man kan oppleve på de profesjonelle tourene. For oss amatører vil det bare skje i sjeldne 
tilfeller.

Hvis et vindpust flytter ballen din, må du spille den der den kommer til ro og ingen straff blir
pådratt – selv om du hadde grunnet putteren.

Hole-in-one-premier (Regler for Amatørstatus)

Hittil har ikke amatører kunnet motta premier til større verdi enn 6.000 kroner.
Selv om denne beløpsgrensen fortsatt gjelder, er hole-in-one-premier holdt utenfor 
denne begrensningen. Dette betyr at premier som en bil kan bli belønnet for hole-in-
one i løpet av runden.

Det er ingen øvre grense lenger for hole-in-one-premier.

Ikke interessert i å lære alt dette utenat?

Det er ikke noe problem. Med «Golfreglene en hurtighjelp 2012-2015» 
har du alltid reglene for hånden. I denne veiledningen er reglene 
forklart på en lettfattelig måte med bakgrunn i klare situasjoner. 
Takket være de praktiske fanene (utslagsstedet, fairway og rough, 
bunker, vannhinder osv.) kan du finne den riktige løsningen i løpet av 
sekunder.
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