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Resultat af ændringer 

2019 Regler til 2023 Regler 

Sammenligning 
 

Tabellen summerer de betydende ændringer fra 2019 Reglerne til 2023 Reglerne. Selvom tabellen giver flere detaljer end 
oversigterne i indledningen til både Golfreglerne 2023 og Den officielle Guide til Golfreglerne 2023 (pdf-bøger), viser den ikke 
alle de mindre ændringer, der er foretaget. Tabellen viser ikke detaljer om punkter, der var dækket af dokumentet 2109-2022 
Clarifications, da mange af de punkter er blevet indarbejdet i pågældende Regel uden at selve Reglen er ændret. 

 

Regel- 
Reference 

Emne 2019 Reglerne, 
kommentarer 

2023 Resultat 
Yderligere 

Noter 

1.3b(2) 

Bestemme i hvilket baneområde, 
bolden ligger, herunder om 
bolden ligger på banen. 
Bestemme om bolden rører eller 
er i eller på et unormalt 
baneforhold 

Uklart, hvornår “spillerens 
rimelige vurdering” skulle 
anvendes til at bestemme 
disse. 

“Spillerens rimelige vurdering” 
anvendes, når det skal bestemmes, 
i hvilket baneområde bolden 
ligger, om den ligger på banen 
eller out of bounds eller om den 
rører eller er i eller på et unormalt 
baneforhold. 

 

 
1.3c(4) 

En spiller overtræder forskellige 
Regler eller den samme Regel 
flere gange 

Selvom der er undtagelser, 
får en spiller flere straffe, hvis 
overtrædelserne er 
urelaterede. Hvis 
overtrædelserne er 
relaterede, får spilleren kun 
flere straffe, hvis der har 
været en mellemliggende 
begivenhed. 

Komitéer behøver ikke længere 
afgøre, om handlinger er 
relaterede eller urelaterede. 
Mellemliggende begivenheder 
bruges til at afgøre, om en spiller 
får flere straffe. 
Der er kun to mellemliggende 
begivenheder: Udførelse af et slag 
og viden om en overtrædelse. 

Det anbefales at 
læse Reglen og 
tilhørende 
Fortolkninger for 
at forstå den 
ændrede Regel. 
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Regel- 
Reference 

Emne 2019 Reglerne, 
kommentarer 

2023 Resultat 
Yderligere 

Noter 

C. 3.2c(1)/2 
Betydning af “Handicap”, som en 
spiller er ansvarlig for, når dette 
oplyses til en modstander 

Hvis en spiller oplyser 
modstanderen det forkerte 
(spille)handicap før eller under 
matchen og ikke retter det, før 
modstanderen udfører næste 
slag - og handicappet er for  
højt - er spilleren 
diskvalificeret. 

Hvis en spiller giver modstanderen 
forkert information om sit 
handicap, og dette resulterer i, at 
spilleren giver for få eller får for 
mange slag, er spilleren 
diskvalificeret efter Regel 3.2c(1). 

Reglen er blevet 
revideret for 
bedre at kunne 
reflektere 
samtaler om 
handicap under 
en match. 

3.3b(1) 
Spiller har mere end én markør på 
runden 

Hver markør skal godkende 
de huller, hvor man var 
markør. 

Intet krav om, at flere markører skal 
godkende hulscores på scorekortet, 
hvis den ene markør ser spilleren 
spille alle huller. 

 

3.3b(4) 
Krav til at vise handicap på 
scorekortet 

Spilleren er ansvarlig for at 
sikre, at handicappet er på 
det afleverede scorekort og, 
at det er korrekt. 

Spilleren er ikke ansvarlig for at 
handicappet vises på det afleverede 
scorekort (Komitéen er ansvarlig for 
at beregne spillerens tildelte slag for 
turneringen og for at bruge dette 
handicap til at beregne spillerens 
nettoscore. 

SLR L-2 kan 
bruges til at 
lægge ansvaret 
tilbage på 
spilleren. 

4.1a(2) 
Godkendt kølle beskadiget under 
runden, eller mans spillet er 
afbrudt 

En spiller må normalt ikke 
udskifte en kølle, der er 
beskadiget under runden (eller 
mens spillet er afbrudt), 
undtagen i begrænsede 
tilfælde. 

Undtagen i tilfælde af misbrug, må 
spilleren reparere eller udskifte 
enhver beskadiget kølle med en 
anden. 

SLR G-9 kan 
bruges til at 
begrænse, 
hvornår en 
beskadiget kølle 
må udskiftes. 



Opdateret – 21/10/2022 

 

 

Regel- 
Reference 

Emne 2019 Reglerne, 
kommentarer 

2023 Resultat 
Yderligere 

Noter 

4.1a(3) 

Spiller starter runden med ikke-
tilladt eksternt tilbehør på kølle 
(såsom en mærkat påklistret 
slagfladen) 

Spiller må ikke bruge køllen til 
at udføre et slag, selvom det 
eksterne tilbehør fjernes før 
brug.  
Straf – spiller er 
diskvalificeret, hvis kølle 
bruges til at udføre et slag. 

Spiller kan uden straf fjerne det 
eksterne tilbehør, før køllen bruges 
til et slag.  
Straf – ingen straf, hvis det eksterne 
tilbehør fjernes, før køllen bruges til 
at udføre et slag. Spiller er 
diskvalificeret, hvis der udføres et 
slag med køllen, mens det eksterne 
tilbehør stadig er på køllen. 

 

4.1b(4) 
Bygge en kølle fra dele der bliver 
båret af nogen 

Spiller må ikke bygge en kølle  
af dele, som bæres af dem eller 
for dem, men må bygge en 
kølle af dele, der bæres for 
andre. 

Spiller må ikke bygge en kølle af 
dele, som bæres for nogen på 
banen, uanset hvem, de bæres for. 

 

C. 4.3a/1 
Begrænsning for at bruge 
materialer til læsning af greenen 

Begrænsninger gælder for slag, 
der udføres på greenen og for 
slag uden for greenen med en 
putter, når spilleren forsøger at 
få bolden til greenen. 

Begrænsningerne gælder kun for 
slag udført på greenen. 

 

5.2 & C. 
5.2/1 

Øvelse tilladt på banen eller på 
huller, der ikke bruges til 
turneringen 

Uklart, om en spiller, der spiller 
på en bane på 
turneringsstedet, betragtes 
som at ”øve sig” og overtræde 
Regel 5.2b, når de er planlagt til 
at spille på en anden bane på 
samme sted (dvs. inden for 
samme grænser) senere på 
dagen. 

Der er ingen straf for en spiller, der 
øver sig på huller, der ikke skal 
bruges til nogen runder af 
turneringen, som skal spilles den 
dag. 

 

6.3b 
Spiller udfører et slag til en 
uberettiget erstattet bold Straf – Generel straf Straf – ét strafslag  
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Regel- 
Reference 

Emne 2019 Reglerne, 
kommentarer 

2023 Resultat 
Yderligere 

Noter 

6.4b(1) 
Spiller slår uden for tur i slagspil 
for at give en anden spiller en 
fordel 

Hvis to eller flere spillere enes 
om at spille uden for tur for at 
give en af dem en fordel, får 
hver af dem den generelle 
straf. 

Hvis to eller flere spillere enes om 
at spille uden for tur for at give en 
af dem en fordel, og en af dem 
spiller uden for tur på baggrund af 
den aftale, får hver af dem den 
generelle straf.  

Diskvalifikation 
gælder stadig 
efter Regel 1.3, 
hvis spillerne 
vidste, at denne 
aftale ikke var 
tilladt. 

8.1d(2) 
En dommer forværrer en spillers 
forhold, der påvirker slaget 

Uklart, om en spiller må 
genoprette de forværrede 
forhold, når disse forhold er 
forværret af en dommer i 
forbindelse med en afgørelse. 

Forhold, der påvirker slaget, og som 
er forværret af en dommer, må 
genskabes som tilladt i Regel 
8.1d(1). 

 

9.3 
Bold, som ligger stille, flyttes af 
naturkræfter 

Hvis en bold, som ligger stille, 
flyttes af naturkræfter, skal 
bolden spilles fra sit nye sted 
(undtagen efter genplacering 
på greenen). 

Hvis en bold, som ligger stille, flyttes 
af naturkræfter efter at være 
droppet, placeret eller genplaceret, 
og kommer til at ligge stille i et 
andet baneområde eller out of 
bounds, skal bolden genplaceres og 
spilles fra det oprindelige sted. En 
bold på greenen skal stadig 
genplaceres, hvis flyttet efter at 
have været genplaceret. 

 

10.2b(1) & 
(2) 

Få hjælp til spillelinjen 

Undtagen på greenen må en 
spiller placere en genstand for 
at vise spillelinjen, så længe 
genstanden fjernes inden 
udførelsen af slaget. 

Uanset baneområde, må en spiller 
ikke placere en genstand for at vise 
spillelinjen. 

 

10.2b(3) 
Placere en genstand for at hjælpe 
med at indtage stance 

Spiller må ikke indtage stance 
til slaget med en genstand 
placeret til hjælp. 

Uanset baneområde, må en spiller 
ikke placere en genstand for at vise 
spillelinjen eller til hjælp for at 
indtage stance. 
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Regel- 
Reference 

Emne 2019 Reglerne, 
kommentarer 

2023 Resultat 
Yderligere 

Noter 

10.2b(4) 
Caddie står bag spiller, da spiller 
begynder at indtage sin stance 

Tre Clarifications blev 
udsendt i 2019 for at forklare 
og begrænse anvendelsen af 
Reglen. 

Reglen er omskrevet for at 
inkludere de relevante 2019 
Clarifications og for at kunne give 
to udfald, afhængig af om caddien 
står bag spilleren for at (1) hjælpe 
med at sigte, eller (2) hjælpe med 
andet end at sigte. 
 
Området, hvor caddien ikke må stå 
bag spilleren for at hjælpe, bliver 
kaldt det ”forbudte område”. 
 
Reglen tillader nu andre end 
spillerens caddie (eller partner) at 
stå i det forbudte område for at 
følge boldens flugt. 

 

C. 10.2b/1 
Bruge en putter, der kan stå af sig 
selv, til at hjælpe med at udpege 
linjen. 

Spiller må stille en putter, der 
kan stå af sig selv, lige bagved 
eller ved siden af bolden, og 
enten efterlade den der eller 
flytte på den for at vise 
spillelinjen eller for at hjælpe 
med at tage stance. 

En spiller eller dennes caddie må 
ikke stille en putter, der kan stå af 
sig selv, for at få hjælp på nogen 
måde, der ville overtræde Regel 
10.2b. 
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Regel- 
Reference 

Emne 2019 Reglerne, 
kommentarer 

2023 Resultat 
Yderligere 

Noter 

11.1b(2) 
Når bold, spillet fra greenen, 
rammer noget på greenen 

Spillerens slag tæller ikke, 
hvis bolden i bevægelse 
rammer nogen person, dyr 
eller en flytbar forhindring på 
greenen. SLR D-7 blev 
introduceret for at begrænse 
antallet af situationer, hvor et 
slag ikke tæller. 

Hvis spilleren ikke slår slaget om, 
når der er krævet efter denne 
Regel, får spilleren den generelle 
straf og slaget tæller, men 
spilleren har ikke spillet fra forkert 
sted. 
Hvis bolden, spillet fra greenen, 
rammer 

• spilleren 

• køllen, som spilleren brugte til 
slaget, eller 

• en orm, insekt eller lignende 
dyr 

tæller slaget, og bolden spilles, 
som den ligger. Denne ændring 
bringer konceptet fra SLR D-7 ind i 
Reglerne. 

 

11.2c(2) 
Spiller undlader at spille slaget fra 
greenen om, når det er krævet 

Hvis spilleren undlader at slå 
sit slag om, efter at det ikke 
talte, har de spillet fra et 
forkert sted. 

Hvis spilleren undlader at slå sit slag 
om, når det var krævet, får spilleren 
den generelle straf, og slaget tæller, 
men spilleren har ikke spillet fra 
forkert sted. 

 

14.1c Rense bold 
Uklart, om rensning af bold, der 
ikke er løftet, resulterer i straf 
og efter hvilken Regel. 

Rensning af bold, der ikke er løftet, 
resulterer i èt strafslag. 

 

14.2d Genskabe ændret leje i sand 
Spiller har spillet fra forkert 
sted, hvis de undlader at 
genskabe det oprindelige leje. 

Hvis spilleren spiller fra det rigtige 
sted, uden at genskabe lejet, får 
spilleren den generelle straf. 

(men har ikke 
spillet fra forkert 
sted) 
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Regel- 
Reference 

Emne 2019 Reglerne, 
kommentarer 

2023 Resultat 
Yderligere 

Noter 

14.3b Lempelse på flaglinjen 

Samtidig med, at man holder 
sig inden for grænserne af den 
specifikke Regel, må spilleren 
droppe en køllelængde fra 
linjen, og hvis bolden ruller 
frem foran referencepunktet, 
skal bolden droppes igen. SLR 
E-12 tillod bolden at blive 
spillet fra foran 
referencepunktet. 

Samtidig med, at man holder sig 
inden for grænserne af den 
specifikke Regel, skal spilleren 
droppe bolden på linjen, og bolden 
må komme til at ligge stille inden 
for én køllelængde i enhver retning 
fra, hvor bolden først ramte linjen. 

 

14.7 

Underrette Komitéen efter at 
have forsøgt at løse en alvorlig 
overtrædelse ved at spille fra 
forkert sted 

Hvis en spiller forsøger at spille 
fra det rigtige sted for at rette 
deres fejl, skal spilleren 
underrette Komitéen, før 
scorekortet afleveres. Hvis det 
ikke gøres, er spilleren 
diskvalificeret. 

En spiller skal kun underrette 
Komitéen, hvis der er spillet to 
bolde for at rette fejlen. 

 

16.1c(2) Lempelse på flaglinjen 

Samtidig med, at man holder 
sig inden for grænserne af den 
specifikke Regel, må spilleren 
droppe en køllelængde fra 
linjen, og hvis bolden ruller 
frem foran referencepunktet, 
skal bolden droppes igen. SLR 
E-12 tillod bolden at blive 
spillet fra foran 
referencepunktet. 

Samtidig med, at man holder sig 
inden for grænserne af den 
specifikke Regel, skal spilleren 
droppe bolden på linjen, og bolden 
må komme til at ligge stille inden 
for én køllelængde i enhver retning 
fra, hvor bolden først ramte linjen. 
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Regel- 
Reference 

Emne 2019 Reglerne, 
kommentarer 

2023 Resultat 
Yderligere 

Noter 

16.3b & 
C. 16.3b/1 

Lempelse for fæstnet bold 

Der er intet krav om, at 
referencepunktet skal være i 
det generelle område. I 
nogen situationer er lempelse 
ikke tilgængeligt, hvis ingen 
del af lempelsesområdet er i 
det generelle område. 

Referencepunktet skal være i det 
generelle område. Hvis punktet lige 
bag bolden ikke er i det generelle 
område, skal spilleren finde det 
nærmeste punkt i det generelle 
område (ikke nærmere hullet) og 
bruge dette som referencepunkt – 
se Fortolkning 16.3b/1. 

 

17.1d(2) Lempelse på flaglinjen 

Samtidig med, at man holder 
sig inden for grænserne af den 
specifikke Regel, må spilleren 
droppe en køllelængde fra 
linjen, og hvis bolden ruller 
frem foran referencepunktet, 
skal bolden droppes igen. SLR 
E-12 tillod bolden at blive 
spillet fra foran 
referencepunktet. 

Samtidig med, at man holder sig 
inden for grænserne af den 
specifikke Regel, skal spilleren 
droppe bolden på linjen, og bolden 
må komme til at ligge stille inden 
for én køllelængde i enhver retning 
fra, hvor bolden først ramte linjen. 

 

18.2a(1) & 
C. 18.2a(1)/3 

Betydning af “rimelig tid”, når 
bold, fundet inden for søgetiden, 
skal identificeres 

En spiller tillades en rimelig tid 
til at identificere en bold efter, 
at søgetiden er udløbet, så 
længe den var fundet inden for 
søgetiden. Hvad ”rimelig tid” 
betyder, er op til Komitéen. 

Der er tilføjet en ny Fortolkning for 
at tydeliggøre, at et minut er den 
længste tid, en spiller bør gives af 
Komitéen for at identificere en 
funden bold, når den er fundet hen 
imod slutningen af søgetiden. 
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Regel- 
Reference 

Emne 2019 Reglerne, 
kommentarer 

2023 Resultat 
Yderligere 

Noter 

20.2d(2) 
Forkert handicap på scorekort 
resulterer i, at forkert spiller 
vinder turneringen 

Spiller er ansvarlig for det 
korrekte handicap på 
scorekortet. Hvis handicappet 
er for højt, er spilleren 
diskvalificeret fra 
handicapturneringen. Hvis 
handicappet var for lavt, 
bruges dette til at beregne 
spillerens nettoscore. 

I følge Regel 3.3b(4) er Komitéen 
ansvarlig for at beregne spillerens 
tildelte slag for turneringen og bruge 
det til at beregne spillerens 
nettoscore. Hvis Komitéen laver fejl  
i enhver af disse, er det en 
administrativ fejl, og der er ingen 
tidsgrænse for at rette spillerens 
nettoscore og resultatet af 
turneringen. 

 

21.1c Straffe i Stableford 

Hvis en spiller overtræder 
nogen af de tre Undtagelser, 
fratrækkes der point for deres 
totale point. 

Alle straffe tildeles som de bliver i 
normalt slagspil, undtagen i de fem 
situationer en spiller får 0 point i 
stedet for diskvalifikation. Det 
betyder, at en straf måske ikke 
påvirker spillerens score (hvis 
spilleren for eksempel ville score 0 
point på hullet, før de fik straffen). 

 

21.3c Straffe i Par/Bogey 

Hvis en spiller overtræder 
nogen af de tre Undtagelser, 
fratrækkes der huller fra det 
totalt antal vundne huller. 

Alle straffe tildeles som de bliver i 
normalt slagspil, undtagen i de fem 
situationer en spiller taber hullet i 
stedet for et være diskvalificeret. 
Det betyder, at en straf måske ikke 
påvirker spillerens score (hvis 
spilleren for eksempel ville have 
tabt hullet, før de fik straffen). 
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Regel- 
Reference 

Emne 2019 Reglerne, 
kommentarer 

2023 Resultat 
Yderligere 

Noter 

22.1 
Krav til at vise handicap på 
scorekort 

Spillere er ansvarlige for at 
sikre, at deres individuelle 
handicap er på det afleverede 
scorekort. 

Spillere er ikke ansvarlige for at 
deres handicaps vises på det 
afleverede scorekort (Komitéen er 
ansvarlig for at beregne spillernes 
tildelte slag for turneringen og for at 
bruge dette handicap til at beregne 
spillernes nettoscore. 

SLR L-2 kan 
bruges til at 
lægge ansvaret 
tilbage på 
spillerne. 

22.6 Stå bag partner 
En spiller overtræder Regel 
10.2b(4) 

Ny Regel 22.6 begrænser en 
partner fra at stå bag spilleren for 
at få information om sidens næste 
slag. Hvis partneren gør dette, får 
siden den generelle straf. 
 
Det er en udvidelse af 
begrænsningerne i Regel 10.2b(4) 
for spilleren. 

 

23.2b(1) 
Krav til at vise handicap på 
scorekort 

Spillere er ansvarlige for at 
sikre, at deres individuelle 
handicap er på det afleverede 
scorekort. 

Spillere er ikke ansvarlige for at 
deres handicaps vises på det 
afleverede scorekort (Komitéen er 
ansvarlig for at beregne spillernes 
tildelte slag for turneringen og for at 
bruge dette handicap til at beregne 
spillernes nettoscore. 

SLR L-2 kan 
bruges til at 
lægge ansvaret 
tilbage på 
spillerne. 
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Regel- 
Reference 

Emne 2019 Reglerne, 
kommentarer 

2023 Resultat 
Yderligere 

Noter 

23.8 Stå bag partner 

Hvis en spiller I Four-Ball 
overtræder Regel 10.2b(4) på 
grund af partnerens position 
bagved, får spilleren den 
generelle straf efter Regel 
10.2b(4). 
Partneren får ingen straf, 
medmindre overtrædelsen 
hjalp partneren. 

Ny Regel 23.8 begrænser en 
partner i at stå bag spilleren for at 
få information til sit eget næste 
slag, og hvis partneren gør det, får 
partneren den generelle straf.  
 
Det er en udvidelse af 
begrænsningerne i Regel 10.2b(4) 
for spilleren. 

 

24.4b 
Begrænsninger for rådgiver mod 
at give hjælp 

Spilleren får ikke automatisk en 
straf efter Regel 10.2b(4) for, at 
deres rådgiver står bagved 
dem, når spilleren begynder at 
indtage sin stance for slaget. 

Spillerens rådgiver holdes op imod 
de samme standarder, som gælder 
for spillerens caddie, partner og 
spillerens caddie. 

 

25 
Generelt – tilpasninger for 
funktionshandicappede spillere 

Tilpasningerne behandles som 
lokalregler, og gælder ikke, 
medmindre de iværksættes af 
en Komité, som kan vælge 
hvilke tilpasninger, der skal 
gælde. 

Tilpasningerne har samme status 
som enhver anden Regel og gælder 
for alle turneringer (og alt spil). 

 

25.2c 
Regel 10.2b(3) for synshæmmede 
spillere 

En synshæmmet spiller må 
ikke indtage sin stance for 
slaget i forhold til en 
genstand, som spilleren 
sætter på jorden. 

En synshæmmet spiller må sætte en 
genstand på jorden for at hjælpe 
med at indtage stance, men 
genstanden skal fjernes før slaget 
udføres. 
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Regel- 
Reference 

Emne 2019 Reglerne, 
kommentarer 

2023 Resultat 
Yderligere 

Noter 

25.4k 
Status af mobilitetshjælpemiddel i 
forhold til Regel 11.1b 

Undtagen hvis Komitéen har 
tydeliggjort det, tæller 
spillerens slag ikke, hvis 
spillerens bold, spillet fra 
greenen tilfældigt rammer 
deres mobilitetshjælpemiddel. 

Hvis en bold, spillet fra greenen 
tilfældigt rammer deres 
mobilitetshjælpemiddel, skal 
bolden spilles, som den ligger. 

 

SLR E-11 
Lokalregel: Bold ført ud af retning 
af el-ledninger 

En spillers slag tæller ikke, hvis 
bolden er ført ud af retning af 
el-ledninger. Hvis spilleren ikke 
slår slaget om, har spilleren 
spillet fra forkert sted, men 
slaget tæller ikke. 

En spillers skal slå slaget om, hvis 
bolden er ført ud af retning af el-
ledninger. Hvis spilleren ikke gør 
dette, tæller slaget, og spilleren får 
den generelle straf, men spilleren 
har ikke spillet fra forkert sted. 

 

SLR E-12 

Lokalregel: Tilladelse til brug af 
måtter på dele af det generelle 
område, klippet til fairwayhøjde 
eller kortere 

Denne lokalregel var 
tilgængelig på forespørgsel. 

Denne lokalregel er nu inkluderet i 
Standard lokalreglerne i Den 
Officielle Guide til Golfreglerne. 

 

SLR F-5 

Lokalregel: Begrænse brug af SLR F-
5 til situationer, hvor både bold og 
forhindring er i del af det generelle 
område, klippet til fairwayhøjde 
eller kortere. 

Denne mulighed er inden for 
principperne af Standard 
lokalreglen, og bruges af flere 
Tours og nationale forbund. 

Denne lokalregel er nu inkluderet i 
Standard lokalreglerne i Den 
Officielle Guide til Golfreglerne. 

 

SLR F-22 
Lokalregel: Bold rammer 
midlertidigt forhøjet rør eller 
kabel. 

En spillers slag tæller ikke, hvis 
det er en kendsgerning eller så 
godt som sikkert, at bolden 
ramte et midlertidigt forhøjet 
rør eller kabel. Hvis spilleren 
ikke slår slaget om, har 
spilleren spillet fra forkert sted, 
men slaget tæller ikke. 

En spiller skal slå slaget om, hvis 
det er en kendsgerning eller så 
godt som sikkert, at bolden ramte 
et midlertidigt forhøjet rør eller 
kabel. Hvis spilleren ikke gør det, 
tæller slaget, og spilleren får den 
generelle straf, men spilleren har 
ikke spillet fra forkert sted. 
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SLR F-23 
Lokalregel: Midlertidigt ikke-
flytbare forhindringer (MIF) 

En Komité kan tillade spillere at 
tage lempelse fra en MIF på 
enhver side af MIF’en i stedet 
for kun på den nærmeste side. 
Men når der tages lempelse på 
den anden side for fysisk gene 
ved hjælp af procedurerne i 
Regel 16.1, skal Komitéen 
beslutte, hvad den anden side 
er, eller Komitéen kan 
begrænse lempelse, så 
lempelse på den anden side 
ikke er tilgængelig, når 
procedurerne i Regel 16.1 
bruges. 

En Komité kan tillade spillere at tage 
lempelse fra en MIF på enhver side af 
MIF’en. Men denne ekstra mulighed 
gælder ikke, når en spiller tager 
lempelse ved at bruge procedurerne i 
Regel 16.1. 

 

SLR F-24 
Lokalregel: Lempelse fra ikke-
flytbare forhindringer i 
strafområder 

Når en spillers bold er i et 
strafområde, må spilleren 
ikke tage lempelse fra 
ikke-flytbare 
forhindringer. 

En Komité kan tillade spillere lempelse 
fra ikke-flytbare forhindringer, når 
spillerens bold er i et strafområde. 
Komitéen skal specificere, hvilke 
forhindringer der kan tages lempelse 
fra, i stedet for blot at tillade lempelse 
fra alle forhindringer. 

 

SLR F-25 

Lokalregel: Spiller har gene fra 
unormalt baneforhold, såsom smal 
mur eller hegn, hvor nærmeste 
punkt for fuld lempelse kan være 
på den anden side af forholdet 

Der er ikke beskrevet en 
sådan lokalregel, men en 
sådan ville være tilladt. 

Lokalregel tilgængelig for at 
understrege, at nærmeste punkt for 
fuld lempelse skal bestemmes uden 
at krydse over, gennem eller under 
det unormale baneforhold. 
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SLR F-26 
Lokalregel: Låger i Grænsemure 
og -vægge 

Låger i Grænsemure og -vægge 
er ikke en del af grænsemarke-
ringen, medmindre Komitéen 
definerer dem som 
integrerede. Men selv hvis den 
er integreret, behandles lågen 
som en flytbar forhindring, hvis 
den kan flyttes. 

En Komité kan behandle lukkede 
låger som en del af 
grænsemarkeringen og ikke tillade, 
at de flyttes, hvis de er lukkede. 
Hvis en låge er åben, behandles 
den som en flytbar forhindring, og 
må flyttes. 

 

SLR G-4 Lokalregel: En-bold regel Straf – Generel straf Straf – et strafslag  

SLR G-9 
Lokalregel: Begrænse, hvornår en 
knækket eller betydeligt 
beskadiget kølle kan udskiftes 

Regel 4.1a(2) siger, at en spiller 
normalt ikke må udskifte en 
kølle, beskadiget under runden 
(eller når spillet er afbrudt) 
undtagen i særlige tilfælde. SLR 
G-9 tillader en spiller at 
udskifte en kølle, der er 
knækket eller betydeligt 
beskadiget af spiller eller 
caddie, undtagen ved misbrug. 

Regel 4.1a(2) siger, at undtagen i 
tilfælde af misbrug må en spiller 
reparere køllen eller udskifte den 
med en anden.  
SLR G-9 begrænser udskiftning til 
situationer, hvor køllen er knækket 
eller betydeligt beskadiget, hvilket 
ikke inkluderer, at køllen blot er 
revnet. 

Resultatet af 
introduktionen 
af SLR G-9 med 
Golfreglerne 
2023, er det 
samme, som da 
den blev 
introduceret 
under 2019-
Reglerne. 

SLR G-12 
Lokalregel: Forhindre brug af 
skrevet, printet elektronisk eller 
digitale materialer 

Medmindre SLR G-11 gælder, 
må spillere bruge ethvert 
skrevet, printet elektronisk 
eller digitale materiale, så 
længe det lever op til krav om 
størrelse, skala og andre krav i 
Fortolkning 4.3a/1, når 
begrænsningerne gælder. 

En Komité kan forhindre spillere i 
at bruge ethvert skrevet, printet 
elektronisk eller digitale materiale 
til at læse deres spillelinje på 
greenen. 

 

SLR I-2 Lokalregel: Forhindre øvelse på 
eller nær forrige green 

En Komité kan ikke forhindre 
øvelse på øvelsesgreens. 

En Komité kan forhindre øvelse på 
øvelsesgreens. 
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SLR K-2 
Lokalregel: Bad times i 
slagspilsturnering med flere 
runder 

Ingen tilladelse i nogen 
Standard lokalregel til at lade 
Bad times gælde i hele 
turneringen, selvom det ville 
være tilladt 

Bad times kan gælde hele vejen i 
en slagspilsturnering. 

 

SLR L-1 

Lokalregel: Tilpasning af straf efter 
Regel 3.3b(2), hvis scorekort 
mangler spiller- eller 
markørgodkendelse 

Hvis en spiller afleverer sit 
scorekort uden sin godkendelse 
eller markørens godkendelse, 
er spilleren diskvalificeret. 

En Komité kan modificere 
diskvalifikationsstraffen til to 
strafslag, hvis scorekortet afleveres 
uden spiller- eller 
markørgodkendelse. 

 

SLR L-2 
Lokalregel: Gøre spiller ansvarlig 
or handicap på scorekortet 

Se Regel 3.3b(4) 
ovenfor. 

Regel 3.3b(4) siger, at der ikke er 
krav om, at en spillers handicap 
vises på scorekortet. Men 
Komitéen kan føre dette ansvar 
tilbage til spilleren. 

 

SLR M-3 

Lokalregel: Komitéen beslutter, at 
der er klart bevis for, at en spillers 
evne til at putte er betydeligt og 
negativt influeret af Ataksi og 
Atheose, og spilleren har en 
WR4GD eller EDGA-tilladelse 

Ikke-offentliggjort holdning, at 
i de særlige beskrevne tilfælde 
er spilleren straffri efter Regel 
10.1b (Forankre køllen). 

Dette omtales nu i den Officielle 
Guide. 

 

 


