
 

Sådan finder du:   

NPL - Nærmeste Punkt for Lempelse 

NPL er præcist det punkt, hvor der ikke vil være gene  
for sving eller stance, hvis bolden ligger dér. 

(Ved opstilling for at bestemme NPL bør man anvende den kølle 
man ville vælge, hvis forhindringen ikke var der) 

Bolden droppes indenfor 1 (valgfri) køllelængde af NPL. 

 
 

(NB: NPL vil være forskellig for venstre- og højrehåndede! –  
For en venstrehåndet vil NPL være ca ved spillerens fødder) 

 

Golf-Reglen’s Miniguide © 
Almindelige Droppesituationer 

Drop uden straf indenfor 1 køllelængde af 

 NPL – Nærmeste Punkt for Lempelse 
når bolden ligger i / på / eller ved: 

 

  En Ikke-Flytbar Forhindring - (bænk, belagt sti / vej, 

(Hvis Lokal Regel: hazardpæl), mv.), hvis sving/stance 
generes (R 24-2b) - (NB: Der er ikke frit drop i en vandhazard) 
 

  Et Areal Under Reparation (R 25-1b(i)) - (afmærket med 

blå farve eller pæle (evt. med sort top = spilleforbud). 
 

  Et Unormalt Overfladeforhold (R 25-1b(i)) (tilfældigt 

vand og muldvarpeskud. Gravende dyrs, krybdyrs, 
fugles hul, rede, bo), hvis sving / stance generes  
       I Unormalt Overfladeforhold i bunker (se side 2 )  
     - drop i bunkeren uden straf – ikke krav på fuld lempelse 
     - eller lige bagud med 1 straffeslag udenfor bunker  
 

 (Bolden må rulle indtil 2 køllelængder væk  fra punktet, hvor den 
rammer banen, men ikke ende nærmere hullet eller mellem NPL 
og forholdet der gives lempelse for = der skal tages fuld lempelse) 

Uden straf så tæt på hvor bolden ligger: 
 Som en ”sucker” – (NB: Se R 25-2 og evt. Lokal Regel) 

 

Illustreret information om regler og handicap 
- plus udførlige svar til videbegærlige golfere!  

Golf-Reglen.dk / golf-reglen@live.dk  
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Bold i Tilfældigt Vand (R 25-1b(ii)(a/b) i bunker 

Uden straf i bunkeren: NPL + 1 køllelængde (ca. A) 

 
    

 
 
 
 
 
 

Med 1 straffeslag udenfor bunkeren på linjen B 

 
Drop ud af vandhazard m. 1 straffeslag 

 

Rød Vandhazard (R 26-1b+c): 

Bolden passeret hazardgrænsen 
ved PR  - mellem røde markeringer 

To droppemuligheder! 
ved den røde vandhazard: 

1c) indenfor 2 køllelængder  
      fra PR  – eller på modsat  
      side i samme afstand 
      fra hullet som PR 

1b) lige bagud fra PR 

       - så langt du vil 
       på blå  linje      
 
 

 

Gul Vandhazard (R 26-1b): 

Bolden passeret hazardgrænsen 
 ved PG - mellem gule markeringer 

Kun 1 mulighed ved gul vandhazard:  på blå linje - 

-  lige bagud fra PG - så langt tilbage som du vil 

Bolden må spilles fra hazarden – men pas på: køllen må ikke 
groundes og løse naturgenstande ikke berøres (R 23-1) 

 En Uspillelig Bold (R 28) må droppes med 1 straffeslag 
(f.eks. hvis bolden ligger under en stor busk eller i dyb rough) 

 (28 c) indenfor 2 køllelængder 

fra stedet hvor bolden ligger.   
Bolden må rulle 2 køllelængder væk,  
fra punktet hvor den rammer banen 
men ikke ende nærmere hullet  

 

                                          

                                 (28 b) på blå linje - væk fra hullet 

                                        -  så langt tilbage  som du vil 

(28 a)  tilbage på stedet, hvor bolden sidst blev spillet fra. 
Uspillelig Bold i bunker – skal droppes i bunkeren (28c) 
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