
Ready Golf 

Raskt speltempo. Meningen är att en golfrond ska spelas i rask takt.  

Sedan många år tillbaka har R&A och USGA insett att långsamt spel är ett 
gissel och förödande för golfens utveckling och att långsamt spel är ett av de 
största hoten mot spelets hälsa. 
Nu finns ”Ready Golf” inskrivet i regelboken 2019, regel 5 och regel 6, som en 
rekommendation, att spela golfronden i ett raskt speltempo. Spela gärna i fel 
ordning för att hålla speltempot. Beroende på spelformen finns det tillfällen när 
spelare får spela i fel ordning för att hålla speltempot. ”Ready golf” talar om att 
spelare bör spela när de är klara att göra det, snarare än att strikt hålla sig till 
"Bollen som är längst från hål bör spelas först”. "Ready golf" påverkar 
speltempot positivt. Mindre vänta och trevligare på banan. ”Ready golf” är inte 
direkt lämpligt i matchspel på grund av spelets karaktär och den strategi mellan 
motspelarna där det är viktigt att bestämma vilken spelare som ska spel först. 
"Ready golf" är ett antal åtgärder som separat och tillsammans kan förbättra 
speltempot och minska rondtiderna Det här är ”Ready golf” i praktiken: 

•  
o Spelare som slår kortare slag spelar först från tee eller fairway om 

spelare som slår längre slag måste vänta på sin tur att spela 
o När spelaren med honnören på tee inte är klar att spela kan annan 

spelare slå ut först från tee. 
o Spelare kan slå sitt slag först och därefter hjälpa till att leta efter en 

förlorad boll 
o Putta ut även om det innebär att stå nära någon annan spelares 

puttlinje 
o Spelare kan slå ett slag, var som helst på banan, om en annan 

spelare som är längre från hålet inte är klar att spela sitt slag. I 
förekommande fall görs övriga spelare i bollen uppmärksam på 
detta. 

o Notera resultatet på hålet på nästa tee, eller när du lämnat sista 
hålets greenområde och är i säkerhet. 

o Markera inte i tid och otid på green bollar som är nära hål och är 
s.k. ”tap In” 

o Att slå ett slag före en spelare som har slagit upp bollen från en 
greenbunker och som fortfarande är längst från hålet, men måste 
kratta bunkern innan spelaren kan slå sitt nästa slag. 

o När en spelare slagit sin boll ex. över green kan andra spelare spela 
sina bollar även om de är närmare hål under tiden som spelaren går 
till sin boll på andra sidan green för att spela sin boll. 

o Det finns säkerligen ytterligare praktiska åtgärder under spelet som 
förbättrar speltempot och minska rondtiderna. 

	


