
De viktigaste förändringarna av golfreglerna 2019 

1. Söka boll ändrat från 5 minuter till 3 minuter 
2. Bollen rubbas under sökning – återplaceras, ingen plikt 
3. Pluggad boll på spelfältet – fri lättnad överallt 
4. Mäta klubblängd vid dropp – den längsta klubban ska användas (ej putter) 
5. Droppa bollen från knähöjd. 
6. Ta stans på fel green ej tillåtet 
7. Boll träffar spelaren eller spelarens utrustning – ingen plikt 
8. Dubbelslag räknas som ett slag 
9. Vidröra sand i bunker tillfälligtvis är tillåtet vid borttagande av lösa 

naturföremål och flyttbara tillverkade föremål . 
10. Lösa naturföremål får tar bort överallt på banan. 
11. Boll som förklaras ospelbar i bunker får droppas ut ur bunkern med två 

slags plikt 
12. Vattenhinder/sidovattenhinder heter numera pliktområden 
13. Vidröra mark i pliktområde är tillåtet 
14. Boll rör sig på green efter att ha markerats. - återplacera bollen utan plikt 
15. Boll rubbas oavsiktligt av misstag på green – återplacera utan plikt 
16. Boll, ej markerad, rör sig på green av naturkrafter, spela bollen från sitt 

nya läge 
17. Spelaren får reparera alla skador på green. Ex. spikmärken i puttlinjen 
18. Att placera en klubba för att ta ut spelriktning är inte tillåtet, även om 

klubban tas bort innan slaget 
19. När en spelare börjar ta sin stans för slaget och till dess att slaget slås, får 

inte spelarens caddie eller partner hjälpa spelaren med positionering för 
att ta ut spelriktningen 

20. Det är tillåtet att ha flaggstången i hålet vid puttning på green. Ingen plikt 
om bollen träffar flaggstången 

21. När en boll vilar mot flaggstången i hålet, anses bollen vara hålad om 
någon del av bollen är under greenens yta 

22. Pace of Play - det rekommenderas att du inte tar längre tid än 40 sekunder 
för att slå ditt slag (och vanligtvis bör du kunna spela snabbare än det) 

23. Ready Golf - 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 i slagspel uppmuntras. 

24. Du kan inte ta lättnad från ett pliktområde om du inte är minst 95% säker 
på att din boll är i pliktområdet 

	


