Golfregler 2019

Så er vi klar til at informere om de nye Golfregler gældende fra den 1. januar 2019.
Som udgangspunkt er I selv ansvarlige for at sætte jer ind i de nye regler. Vi vil
naturligvis gerne hjælpe Jer med at blive ”klædt på”, så derfor vil der blive udbudt
en række kurser frem til sæsonstarten med en varighed på ca. 2 timer.
Der er planlagt følgende kursusdage.
Kursus i klubhuset max 70 deltagere- 7. januar 2019 kl. 14.00
Kursus i klubhuset max 70 deltagere 17.januar 2019 kl. 10.00…
Kursus i VUC max 125 deltagere

22.januar 2019 kl. 19.00

Tilmelding skal ske i golfbox eller ved henvendelse til sekretariatet.
Er der behov for yderligere kursusdage, vil de blive arrangeret i februar/marts
måned.

Du kan selv forberede dig på ændringerne i golfreglerne ved at bruge følgende links:
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/e-kursus-fra-gammelt-til-nyt
https://www.randa.org/da-dk/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
eller download Golfreglerne for 2019 som App. Gå ind i App-store og skriv:
Rules of Golf 2019.

De nye regler bliver offentliggjort i flere udgaver og kan købes i klubben senere på
året:
1. Lommeguide, der erstatter ”golf i bobler og tegninger”. Bogen anbefales til
alle eksisterende golfspillere som en hurtig introduktion til de nye regler og
som opslagsbog på banen.
2. Golfreglerne(som den nuværende regelbog) indeholder det fulde regelsæt i
alle detaljer.
3. Spillerudgave af golfreglerne indeholder det fulde regelsæt med færre
detaljer.
Det vil blive meddelt på hjemmesiden, når bøgerne kan købes ved
henvendelse i sekretariatet og kan selvfølgelig også købes i forbindelse med
kursusarrangementerne.
Bøgerne koster kr. 20,- pr. stk.

Her er de 20 vigtigste regelændringer:
1. Søgetid – nedsat fra 5 til 3 minutter
2. Bold flyttet under søgning – genplacér (ingen straf)
3. Bold i eget nedslagsmærke – lempelse uden straf i det generelle område
(fairway og rough)
4. Udmåling til droppeområde – den længste kølle, undtagen en putter
5. Drop fra knæhøjde
6. Forkert green – lempelse skal nu også tages ved gene for stance eller sving
7. Bold rammer spiller eller udstyr – ingen straf
8. Dobbeltslag – tæller kun som ét slag (ingen straf)
9. Tilfældig berøring af sand i bunker med køllen – ingen straf (dog ikke lige
foran og bagved bolden)
10.Løse naturgenstande kan flyttes hvor som helst
11.Drop ud af bunker med 2 strafslag på flaglinjen – når bolden erklæres

uspillelig
12.Vandhazard hedder nu – Strafområde
13.Tilladt at berøre jorden/vandoverfladen i strafområde – og slå prøveslag
14.Bold bevæger sig på greenen efter markering – genplacér uden straf
15.Bold flyttet tilfældigt på greenen – genplacér uden straf
16.Skader på greenen – reparér alle skader fra sko, sten i overfladen, m.m. Bring
greenen tilbage til oprindelig tilstand. Ingen forbedring tilladt af spillelinje
udover reparation
17.Ikke placere en kølle som hjælp til opstilling
18.Ikke få hjælp fra caddie/partner med hjælp til opstilling
19.Tilladt at ramme flagstangen i hullet ved put fra greenen
20.Bold hviler mod flagstang i hullet. I hul, hvis blot en del af bolden er under
jordoverfladen

