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©  Golf-Reglens ”Skala over Regelbrud”   
 

Om regelbrud fra A til F 
Golf-Reglens ”Skala over Regelbrud fra A til F” forsvarer ikke regelovertrædelser! Når alt kommer til 
alt: regelbrud er regelbrud!, som straffes ud fra samme kriterier – uanset om overtrædelsen er 
tilfældig eller forsøg på snyd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Tilfældig overtrædelse: mangelfuldt regelkendskab (pas på: bruges af snydere (#E). / usikkerhed 

om fremgangsmåder: Se også B: ”i tvivl” / Flytter hazardpæl, der lokalt er en ”ikke-flytbar 
forhindring” / Dropper fri af ”sucker” i semirough / Børste sand væk på forgreen /  

B. ”I tvivl” - R 3-3: muligheden for at spille to bolde pga. muligt ukorrekt spil er nærmest 
selvmodsigende: Spilleren skal først erkende en mulig overtrædelse - derefter være usikker på en 
løsning, men sikker på betingelserne for at spille to bolde – alt sammen på én gang! - Eks.: Bold 
spillet fra forkert sted (R 20-7c / 2.afsnit) 

C. Accept af overtrædelse: Øvrige spillere gider ikke sige noget / Han får jo en streg / Spiller ikke i 
min række / ”Det kan vist kun være min bold derinde i tjørnekrattet – jeg kan ikke se andre” 

D. Stiltiende aftale om overtrædelse: Det bliver det samme, så vi gør sådan i ”klubben-i-klubben” 
E. ”Undskyldelige” fejl / ”undskyldelige” forsøg på snyd: ”OK – det vidste jeg ikke” – ”det gør jeg 

lige om” / De andre kender ikke reglerne godt nok (ingen har regelbogen med!) / Kreative drop / 
Lempelser, hvor man ikke må / Glemme det lille chip fra roughen, når scoren tælles op.  

F. Bevidst, skjult regelovertrædelse (snyd): Græs trykkes ned/ Berøre løse naturgenstande i HZ.  

Det kritiske tillægsspørgsmål: ”Vil overtrædelsen overhovedet blive genstand for afgørelse?”  

Dette forudsætter nemlig:  

 at fejlen(e) erkendes og (forsøges) rettet på stedet, eller  

 tilstedeværelsen af regelkyndige med styr på både! regler og løsningsmuligheder, eller 

 at handlingsforløbet senere forelægges komité / regelkyndige til afgørelse! 

Hvis øjet ikke ser ….. 
En regelkyndig på stedet vil/kan gribe ind ved regelbrud type A, B, C, D og E. 

Regelbrud på type C, D og E vil næppe blive konstateret uden en regelkyndig på stedet,  

Men selv Don Quijote kæmper forgæves mod type F, når overtræderen er i aktion!   

Hvis spillerne er usikre på regler og fremgangsmåder …..  

… så trasker de formentlig roligt videre og lader som ingenting 
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