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Planlagt regelgennemgang ved Mandagsgolf 2022. 

v/ Ernst Lund 

 

Vi mødes før start ved det ”røde” teested på Hul 1 (Stor bane). Gennemgangen forventes at tage 10 minutter.  

I tilfælde af at undervisningen må aflyses, vil tidsplanen blive rykket tilsvarende. 

Læs gerne på de regler, der vil blive gennemgået – husk også definitionerne (ord i regelbogen skrevet i kursiv) ! 

 

1 Introduktion til golfreglerne (R1, R2 og R3) 
Vi introducerer en række begreber uden at gå i dybden. 
Spillet:  Runder, Huller, Slagspil, Hulspil, Strafslag 
Vi introducerer begreber som Banen og Handikap 
Lokalregler 
 

18-04-2022 

2 Teestedet (R6)  
Udstyr (R4) 
Definition af køllelængde, Altid tee op, Vælte bold af pinden 
Spille uden for teestedet 
Spille til tiden, Honnøren 
 

25-04-2022 

3 Løse naturgenstande (R15) 
Flytbare forhindringer (R15) 
 

02-05-2022 

4 Unormale baneforhold.  (R16) 
 Ikke flytbare forhindringer 
 Areal under reparation 
 Midlertidigt vand Definition 
 Dyrehuller 

Gratis Lempelse (drop) 
Definitioner af begreberne. 
 
Referencepunkt: Nærmeste punkt for fuldstændig lempelse 
Lempelsesområde 
 

09-05-2022 

5 Nærmeste punkt for fuldstændig lempelse.  R16 og def. 
Gennemgås ved hjælp af eksempler. 
(F.eks. tilfældigt vand på hul 1 foran tee-stedet) 
 

16-05-2022 

6 Drop regler.  (R14) 
Hvordan skal droppet udføres. 

 1 korrekt drop.  (Uendeligt mange forsøg)  
 2 Hvis bolden forlader lempelsesområdet:  Drop igen (én gang) 
 3 Hvis bolden igen forlader lempelsesområdet: Placer bolden hvor den 

ramte jorden første gang, da den blev droppet om) 
 

23-05-2022 

7 Søgning efter bolden (R7) 
Spil banen som den er (R8) 
 

30-05-2022 
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8 Greens (R13) 
Flagstang 
Bagstopper (R15.3) 
(Forkert green) 
 

06-06-2022 

9 Uspillelig bold (R19) 
Lempelse med 1 strafslag 

 Forrige sted 
 Flaglinje drop 
 Sidelæns drop 

   

13-06-2022 

10 Strafområder (R17) 
Gule  (Forrige sted, Flaglinjen) 
Røde (Forrige sted, Flaglinjen, sidelæns drop) 
 
Ikke lempelse for unormale baneforhold 
(Ikke spille provisorisk 
Ikke lempelse for uspillelig bold) 
 

20-06-2022 

11 Bunker (R12) 
Unormale baneforhold  
(Uspillelig bold) 
 

27-06-2022 

12 Bold, der ligger stille flyttet (R9) 
a af spiller (eller hans caddie) 
b af modstander (eller dennes caddie) 
c af ekstern påvirkning (herunder medslagspiller) 
d af naturkræfter (vind, vejr tyngdekraft etc.) 
 

04-07-2022 

13 Bold i bevægelse flyttet (R11) 
Rammer tilfældigt person eller genstand 
Bevidst ført ud af retning 
 

08-07-2022 

14 Hjælp og vejledning (R10) 
Øvelse før og under runden 
 

15-07-2022 

15 OB (R18) 
Provisorisk bold 
Lokalregel E5 
Altid tilladt: Drop forrige sted 
 

22-07-2022  

 

 

 


