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Allmänt

2019 införs nya regler för hela golfvärlden. Tanken med de nya 
reglerna är att det ska bli enklare för spelaren samtidigt som 
spelet framför allt ska gå snabbare.

Tidigare fanns 34 regler och dessa ersätts nu med 24 nyskrivna 
regler. Regelboken har inte kommit ut på svenska ännu, men 
jag ska nedan presentera de förändringar som påverkar oss 
amatörer mest.



Nästa år blir det bara tillåtet att leta i 3 minuter, istället för 
tidigare 5 minuter.

1. Leta efter boll



En klubblängd är alltid ”den längsta klubban i bagen 
förutom puttern” och skall användas vid mätning av 
område för droppning. 
Om man har en lång putter i bagen är denna inte 
tillåten att användas vid mätning.

2. Klubblängd



3. Boll rubbad när du letar

Tidigare fick man plikt om man rubbade sin egen boll vid 
letande. 
Nästa år ska bollen återplaceras utan plikt om den 
rubbats oavsiktligt.



4. Pluggad boll

Fri dropp för pluggad boll gällde generellt bara på den 
finklippta delen av banan. Om fri dropp, vid pluggad boll, 
skulle gälla hela banan, måste det ha funnits en lokal regel.
2019 får pluggad boll lyftas och rengöras på hela spelfältet. 
Men om bollen är pluggad i sand (t. ex. i Waste Area) gäller 
fri dropp bara i sand på den finklippta delen. 
Kravet på lokal regel är borttaget. 



Droppningsproceduren har tidigare flera gånger förändrats, från att man först måste droppa över axeln, till att nu senast, droppa i axelhöjd. 
Nästa år ska man droppa från knähöjd. Bollen måste stanna inom droppningsområdet.

5. Droppning



Om spelarens boll efter ett slag studsar på något och 
träffar spelaren, partnern, caddie eller utrustningen, 
får spelaren ingen plikt. 
Bollen spelas vidare från den plats den stannade.

6. Bollen träffar spelaren



Om klubban träffar bollen två gånger i samma slag (s. k. 
dubbelslag) får spelaren ingen plikt. 

Spelaren fortsätter där bollen hamnade efter slaget.

7. Dubbelslag



Benämningen “vattenhinder” ska i fortsättningen kallas
röda eller gula pliktområden. Det behöver inte finnas
något vatten i “pliktområdet”. 
Det innebär att klubbarna nu blir fria att märka ut valfria
områden som t. ex ett rött pliktområde, för att göra det
enklare och snabba upp spelet.

Exempel: Högra slänten efter tee på JGK 17:e hål.

8. Vattenhinder



Nästa år får man ta bort alla lösa föremål (även 
naturföremål) i bunker och andra hinder utan plikt. 
Gäller även röda och gula pliktområden.

9. Lösa föremål 



Om man förklarar bollen ospelbar i en bunker, så kunde man tom. i 
år droppa enligt följ. med 1 slags plikt:
a) i bunkern inom två klubblängder ej närmare hål
b) i bunkern på flagglinjen
c) från den plats man slog föregående slag
Nästa år tillkommer ett nytt alternativ:
Man får med 2 slags plikt droppa på flagglinjen bakom bunkern.

10. Ospelbar boll i bunker



Det blir tillåtet att grunda klubban i alla pliktområden.
Om du skulle hamna i  vattnet, så får du sätta ned 
klubban i vattnet när du adresserar slaget.

11. Grunda klubban



Om bollen rör sig på green, efter att ha varit lyft och 
återplacerad, och efter att du tagit bort markeringen, 
så ska bollen återplaceras utan plikt.

12. Boll rör sig på green



Om du oavsiktligt rubbar bollen på green utgår ingen 
plikt. Du kan t. ex tappa klubban/markeringsknappen på
bollen eller stöta till bollen i provsvingen.
Bollen ska återplaceras utan plikt. 

13. Rubba bollen oavsiktligt på green



Tidigare fick man bara laga nedslagsmärken och gamla 
hålpluggar på green.

Från nästa år får man laga alla typer av skador eller 
märken på green, t. ex. spikmärken. 

14. Laga skador/märken på green



Du får ingen plikt om du träffar flaggstången när du 
puttar. 

Den kan alltså lämnas kvar i hålet när du puttar.

15. Träffad flaggstång



Tidigare måste hela bollen komma under greenytan för 
att bollen skulle räknas som hålad. 
2019 behöver bara någon del av bollen befinna sig 
under greenytan för att bollen räknas som hålad.
Bollen kan alltså luta mot flaggstången och ändå vara 
hålad.

16. Boll som lutar mot flaggstången



Idag måste spelaren med ett slags plikt gå tillbaka och 
spela ny boll från samma ställe där spelaren slog 
föregående slag (boll förlorad på banan eller out of 
bounds). 
Alternativt kan spelaren ha slagit en provisorisk boll.

17a. Förlorad boll 



Nästa år får klubbarna tillåtelse att införa en ”lokal 
regel” som ger spelaren ytterligare en möjlighet:

Med 2 slags plikt får man droppa en ny boll inom två
klubblängder från fairwaykanten i höjd med den punkt 
man bedömde att den förlorade bollen försvann eller 
skar ”out of bounds gränsen”, dock ej närmare hål. 

17b. Förlorad boll



Från år 2020 kommer samma handicapsystem gälla i 
hela världen. 
Din handicap blir snittet av de 8 bästa scorerna av de 20 
senast registrerade ronderna, tävlingsronder såväl som 
sällskapsronder.
Du som kanske inte har 20 registrerade ronder årligen, 
bör under 2019 registrera så många ronder som möjligt, 
för att få en så korrekt handicap 2020.

18. Nytt handicapsystem 2020
World Handicap System WHS



 Om du är intresserad av att läsa mer om regler, så
finns det flera länkar på OV hemsida under rubriken 
”Spel & Regler”.

 Daniel har kommit med ett förslag om gruppträning 
för OV.

 JGK vinterträning finns också på klubbens hemsida. 
Anmäl dig till   pro@jonkopingsgk.se

19. Diverse


