Tips og kommentarer
/ spørgsmål og svar
om regler og hcp 

golf-reglen.dk om ……

nogle ændringer i golfreglerne
R 6-6d. Scorekort indleveret med for forkert score på et hul
En spiller slipper nu for diskvalifikation, hvis den forkerte score alene
skyldes at han ikke vidste han havde pådraget sig en straf.
Spillerens score tillægges den manglende straf plus 2 slag for hvert hul,
hvor overtrædelsen har fundet sted.

R 18-2. Bold i hvile flyttet af spiller
R 18-2b om straffeslag, hvis bolden flyttes efter adressering, udgår.

Nu er det kun årsagen til boldens flytning der afgør om der er straf
Hvis flytningen skyldes spilleren får han som før et straffeslag efter
R 18-2 og bolden skal genplaceres – ellers spilles fra forkert sted.

R 25-2. Bold fæstnet i eget nedslagsmærke (”sucker”)
Note 2: Ved oprettelse af Lokal Regel tillades lempelse ”Through The
Green”. Lempelsen begrænses ikke længere til ”noget tætklippet areal”.

Afstandsmåling mm. (opsummeret)
Tillæg IV – Afsn. 5: Med en Lokal Regel må smartphone og lign. bruges til:

 afstandsmåling
 indhentning af vejrinformation (Decision 14-3/18)
 aflæsning af kompasretning. (Decision 14-3/4)
Andre funktioner / apps af mulig betydning for spillet (hældningsgrader,
vind, temperatur, lufttryk, højdeforskelle etc.) må ikke benyttes!

nogle ændringer i EGA-reglerne
 EGA–handicap gælder nu op til hcp 54.
EGA-handicap udvides med Gruppe 6 for handicap 37-54. Handicapregulering i gruppen kan kun ske nedad.
Handicap over 54 (op til hcp. 72 tillades) betegnes igen ”klubhandicap”

EGA



DGU anbefaler, at der spilles så mange regulerende runder som muligt

 Hcp-grp. 3 (11,5 – 18,4) kan nu handicapreguleres over 9 huller


03-16 - regler / hcp 2016 -

Antallet af EDS-runder øges til 3 om ugen (ikke EDS for hcp-grp. 1)

I perioden 01.november - 30.april må spilles efter ”vinterregler” med
samtidig mulighed for handicapregulering.
Spil med ”Vinterregler” i maj-oktober er tilladt efter forudgående
orientering til DGU!
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