
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.  Spillet 
     1-2  ingen påvirkning 
     1-3  ikke aftale at omgå regler 
     1-4  tvivl  ret & rimeligt 

2.  Hulspil 
    2-4  give slag, hul, match 
    2-5  protester 

3.  Slagspil 
     3-2  undlade at spille i hul 
     3-3  tvivl  spil 2 bolde  
     3-4  nægte at følge regler, der  
            påvirker anden  disq 

4.  Køller 
     4-2  fremmed materiale påført 
           - ingen tapebeskyttelse mv.  
     4-3  beskadigelse 
     4-4  antal (straf = max 2 X ) 

5.  Bolden 
     5-3  ubrugelig til spil 

6.  Spilleren 
    6-2  handicap, oplysning  
    6-3  tid  (straf +/- 5 min.) 
    6-4  caddie 
    6-5  ansvar for ID-mærkning 
    6-6  b) scorekort  d) forkert: 2xSS/DQ 

    6-7  unødig forsinkelse af spil 
    6-8  afbryde  d) genoptage 

7.  Øvelse 
    7-1  OK i hulspil /  ÷ v/ slagspil 
    7-2  under runde / v/afbrydelse 
    Note 2 : Komité kan bestemme 
       a)  hulspil: spil før runde:  Nej 
       b)  slagspil: spil før runde: Ja 

8.   -1 Råd   -  Nej 
    8-2  udpegning af spillelinie OK 
    a) på green – af spiller/side OK 
    b) ex green – af alle (afstand mv) 

9.  Slagantal  (brugte slag) 
    9-2  hul: forkert info  hul tabes  
    9-3  slag: info t markør om straf  

10.  Spilleorden 
    10-1 hulspil:  kræve slag om 
    10-2 slagspil – U straf, evt DQ 
    10-3 provisorisk bold 

11.  Teestedet - 11-2 markeringer 
       (teested – hele bolden ude) 

    11-3  bold falder ned - op igen! 
    11-4  spillet udenfor teested 
    11-5  forkert teested 

12.  Søgen / Identifikation 
    12- 1a: dækket i sand, flyttet 
        gendæk - lille del synligOK 
        1b: i LN i HZ genplacér + 1S 
        1c: i vand i WHZ, genplac. US 
        1d: i / på FO+UO, genplac. US 
    12-2  ansvar for ID (se 6-5) 
         ret til at løfte for ID af bold 

 13.   -1  Spil bold som den ligger   
    13-2 forbedring 2S + genplacér 
    13-3 opbygge stance - nej  2S 
    13-4 i hazard, udjæv jord/sand  Nej  
        -4.2 undtaget: v/ omsorg + 0 betydn. 

14.  Slaget til bolden 
    14-1b Ikke forankre (3-pkt) køllen  
    14-2 hjælp / 14-3: hjælpemidler  
    14-4 dobbeltslag - 1S 
    14-5 slag til bold i bevægelse, + R1-2 
    14-6 bold i bevægelse i vandhazard  

15.  Erstatnings- / Forkert Bold 
    15-2  drop OK ift regler Es-bold i spil,  
       hvis ikke OK ift regler & spilles: 2 SS 
    15-3 forkert bold – a/b; hul- / slagspil 

16.  Green 
    16-1  berøre / skræve, excl. udbedre 
          hulpropper + nedslag, løfte bold 
          f) slag, mens anden bold i bevæg. 
    16-2  bold hænger over hul, 10 sec. 

17.  Flagstang 
    17-1 passes – må senere fjernes  
    17-2 ubemyndiget: 2S ubemyndig. 
     flag rammes fra green: spil om - US   
    17-3a-c ram flag mv: 2 S + spil videre! 
    17-4 bold hviler mod flag 

18.  Bold i Hvile Flyttet -   
    18-1  Outside Agency: genplacér US 
    18-2: af spiller/side: genplac MS  
    18-3  af modstander: genplacér US 
    18-4  af medspiller: genplac + evt MS 
    18-5 af bold i bevægelse: genplac. US 
    18-6 v/ udmåling: genplacér US  

19. Bold i Bevægelse  
    19-1 ramt OA  spilles som ligger 
            på moving/living OA – drop/placér 
    19-2  af spiller/ side: spil videre m. 1 SS 
    19-3  af modstander: annul eller placér 
    19-4  af medspiller: som Outs. Agency 
    19-5  a) af bold i hvile: spil som ender 
         b) af bold i bevæg: -do-, x green)   
         Note: bevidst OA: spil hvor ville ende ! 

20.  Løfte, Droppe, Placere 
        Spil fra Forkert Sted 
    20-1 løfte:  side + bemyndiget 
    20-2 a)  droppe af spiller (ramme: US) 
            b) hvor skal droppes 
            c) droppe om: > 2 klgd, hazard, 
            green, OB, (for) hindring, 
    20-3 placere : a) spiller/partner/ 3.part 
            b) ændret leje - genskabes 
            c) ubestemt  nærmeste sted 
            d) ikke til hvile  nærmeste sted 
    20-4 løftet bold droppet/placeret  i spil  
    20-5 bestemmelse af oprindelige sted 
    20-6 forkert drop/ skiftet bold: Om US  
    20-7 - sted: 2S, bold tæller, kun 2 SS  

 21.  Rensning af Bold – ikke v / 
     a) brugelighed (5-3) , 
     b) ID (12-2), delvis for ID 
     c) hjælp/gene  (R 22) 

22.     -1   Bold til Hjælp /  
      22-2   bold til gene 

23.  Løse Naturgenstande (LN) 
    23-1 fjernes TTG – evt straf 18-2 
          - do på green. bold flyt: 0 straf 
          - i hazard: ikke fjerne LN 
          - i hazard: ikke berøre i sving        
24.  FOrhindringer – FF / IFF 
    24-1 flyt FF. bold evt. genplacér US 
            på FF: løft, fjern FF + drop/plac. 
    24-2 IFF / ikke-flytbar til gene  
    24-2 b Lempelse: NPL/ Nærmeste 

          Punkt  Lempelse: stance+1 klgd 
    24-3 KGS: Tabt i Forhindring 
         a) - i flytbar forhindring 
             løfte, fjerne FF, evt ny bold 
         b) i IFF/ Ikke Flytbar Forhindring  
             lempelse som 24-2 b 

25. 1 Unormale Overfladeforhold 
      2  Bold i eget nedslagsmærke 
25-1b Lempelse: TTG  NPL 
      -ii: Bunker: a) drop i B. b) ud: 1 SS 
      -iii: Green: placér NPL. Evt ex green 
      c) KGS: Tabt i UO:  NPL = 25-1b 
          - : Tabt i WHZ  26-1 MS 
  25-2: sucker: US på tætklippet areal  
          + stier i rough.  Evt. LR: TTG 
  25-3  Bold på forkert Green,  
         Skal tage lempelse som UO 

26.  Vandhazard  (WHZ):  KGS / 
Kendsgerning eller så Godt som Sikkert 

  26-1 Lempelses muligheder: 
        a) opr sted b/c) droppe ud 
  26-2 a) ender i samme ell anden 
        a) droppe ud som 26-1 b/c 
        b) opr sted udenfor + 1 slag 
  26-2 b) Tabt  ell. Uspillelig  
        udenfor hazarden eller OB:  
        I) ny bold fra hazarden   
        II) evt: droppe ud som 26-1 b/c   

27.  Bold Tabt (ex vand) eller OB 
   27-1 spille fra sidste sted  
       20-4: drop før opr find  drop i spil   
   27-2  provisorisk (annoncér)   
          b) i spil når > tid / sted 
          c) opgives, når opr. bold OK 

28.  Uspillelig Bold (ex. WHZ) 
       a) opr sted, b) linie bagud c) 2 klgd. 

29 – 32 Spilformer: check turneringsbetingelser! 

33.1 Komiteen: må ikke se bort fra regel 
     .7 kan annul. DQ, ikke lavere afgørelser 
34.  Uoverensstemmelser/ afgørelser 
    .1 : protester/straf:  a) hul-  b) slagspil 
    .2   udpeget dommer’s afgørelser gælder 
    .3   ingen dommer: komiteens gælder 
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