
Det nya regelåret 

Nya handböcker 2012-2015 



Vad kommer 

 

Nya handböcker för: 

 

• Regler för Golfspel 

 

• Handicapregler 

 

• Spel- och Tävling 



Regler för Golfspel 

 

• Regler för Golfspel kommer inte att varit ”gratis” till alla – boken 

distribueras i början av februari 

 

• Vägledningen kommer som bilaga till Svensk Golf i vår 

 

• Regelboken kommer att finnas på golf.se i någon form 

 



Bland nyheterna kan nämnas 

• Adressering av bollen – ny definition och nytt undantag 

 

• Starttid – för sen ankomst till start 

 

• Möjlighet att kratta i bunkern före slag – omtanke om bana 

 

• Ny bilaga IV – handlar om utrustning bl.a. avståndsmätare  

 

 



Adressera bollen 

• Definition: En spelare har adresserat bollen när han grundat 

klubban direkt framför eller direkt bakom bollen, oavsett om han 

tagit sin stans eller inte. 

• Decision: Kan en spelare adressera bollen i ett hinder? Nej, 

eftersom spelaren har adresserat bollen först när hon/han 

grundat klubban kan spelaren inte adressera bollen utan att 

pliktas enligt Regel 13-4. 

• Decision: Om en spelares boll rubbas av vinden efter det att 

spelaren tagit sin stans ska den spelas från sitt nya läge. Ingen 

plikt 

 

 



Regel 18-2b 

Boll som rör sig efter adressering 

• Regeln kompletterad med ett viktigt undantag 

 

• ”Om det är känt eller så gott som säkert att spelaren inte 

orsakade att hans boll rörde sig gäller inte Regel 18-2b” 

 

• Om t.ex. en vindpust gör att bollen rör sig ska den spelas från 

sitt nya läge. Ingen plikt. 



Regel 6-3a Starttid 

• Ändring i regeltexten men ingen praktisk ändring i Sverige 

 

• Anmärkningen om att tävlingsledningen kan föreskriva vad som 

gäller om en spelare är mindre än fem minuter försenad finns nu 

inskriven i regeln 

 

• Plikt som förut om mindre än fem minuter försenad till start: Två 

slags plikt på det första hålet i slagspel och förlust av första hålet 

i matchspel 

 

 

 



Möjlighet att kratta i bunkern 

• Komplicerat tidigare 

 

• Enklare nu – Alltid tillåtet att kratta bunker vid behov 

 

• Inte tillåtet att förbättra läget 

 

• Om bunkern är nykrattad finns inte behov 

 

 



Ny bilaga IV 

Hjälpmedel och annan utrustning 

• En peg får inte vara längre än 10,16 cm, får inte utvisa riktning, 

påverka bollen eller hjälpa spelaren att slå ett slag 

 

• En golfhandske ska vara slät och det får inte finnas material på 

handsken som fäster vid material på klubban 

 

• Hjälpmedel som mäter avstånd får inte ha icke tillåtna funktioner 

trots att de är avstängda 

 

 



Samma framsida kommer på: 

 

Decisionsamlingen 

Den engelska regelboken 

Den svenska regelboken 
 

 



Handicapregler 

• Får en egen bok – direkt översättning av EGA:s Handicapregler 

 

• En kortfattad version planeras som stöd för klubbars och distrikts 

handicaporganisationer 

 

• Vägledningen kommer som bilaga till Svensk Golf nästa vår 

 

• Handicapregler kommer att finnas på golf.se i någon form 

 



De tre viktigaste nyheterna 

• Alla handicapgrundande sällskapsronder skall föranmälas 

 

• 10%-regeln ersätts av datoriserad justering av buffertzonen 

 

• Tävlingshandicap införs 

 

 



Föranmälan obligatorisk 

• Tidigare kunde spelaren ge sig själv en för låg handicap 

 

• GIT kommer att presentera nya möjligheter till föranmälan 

 

• Svenska spelare får på sikt mer rättvisande handicap 



Computed Buffer Adjustment 

• GIT räknar automatiskt ut CBA vid tävling18 håls slagspel 

 

• Samma krav som vid 10%-regeln, minst 10 spelare med 26,4 

eller lägre i exakt handicap 

 

• Alla spelare i startfältet påverkas lika mycket 

 

• Vid exceptionellt dåliga tävlingsresultat flyttas buffertzonen nedåt  

ett till fyra steg, CBA får värdet -1, -2, -3 eller -4 



EGA Tävlingshandicap 

• Alla spelare som redovisar minst fyra handicapronder 2012 får 

en EGA tävlingshandicap för 2013 

 

• Övriga spelare har EGA exakt handicap 2013 

 

• Spelare med EGA exakt handicap skaffar sig EGA 

tävlingshandicap genom att registrera tre handicapronder 

 

• Klubben/tävlingsarrangören bestämmer själv om man ska kräva 

EGA tävlingshandicap för att få tävla om prisbordet 



Amatörreglerna 

 

 

• Kommer inte att ges ut i bokform 

 

• Kommer att finnas på golf.se 

 

• Avsnittet om Amatörreglerna i Spel- och Tävlingshandboken har 

utökats 



Ändringar i amatörreglerna 

 

 

• Hole-in-One priser under en rond undantas från amatörreglerna 

 

• En amatör får ta emot rimlig kostnadsersättning för uppehälle, inte 

överstigande de faktiska kostnaderna, för att bidra till allmänna 

levnadskostnader, förutsatt att kostnaderna är godkända och 

betalas genom spelarens nationella golfförbund 

 



Spel- och Tävlingshandbok 

 

• SoT som bok kommer att distribueras i början av februari 

 

• Handicapregler kommer inte att finnas  tillsammans med SoT 

 

• SoT kommer att finnas på www.golf.se/sot  

 

 

http://www.golf.se/sot


Bland nyheterna kan nämnas 

 

Endast två Generella Tävlingsregler finns kvar: 

 

• Tävlingsregeln för långsamt spel finns nu för både slag- och 

matchspel 

 

• Tävlingsregeln för persontransporthjälpmedel har  reviderats stort 

 

 

 

 



Bland nyheterna kan nämnas 

 

• Caddieförbud i juniortävlingar har tagits bort 

 

• För sen ankomst till start är borttagen som  generell tävlingsregel 

 

• I kapitel 5 finns förtydliganden beträffande val av tee i 

handicaptävlingar och mixedtävlingar scratch 

 

• Text finns skriven beträffande Klubbhandicap 54-37 

 

 


