
 
 
 
 
 
 

Page 1 of 30 
 

De Officielle Fodboldgolf Regler 
 

De officielle regler i fodboldgolf er styret af World 
Footballgolf Association (WFGA). Ideen med dette er at 
have ensartethed for regler i fodboldgolf, så alle spillere i 
verden kan spille efter de samme regler.  

 

 

 

 

 

 

Bedømmelses Guide: 
Er der tvivl om en kendelse, skal tvivlen komme spilleren 
til gode. Alle regelbrud som man har lavet på en runde 
nulsættes efter runden, medmindre reglen man har 
brudt, siger noget andet.  

Normalt bestemmer flertallet i et flight, men i tilfælde af 
uenigheder, så har dommeren den afgørende 
beslutning. 
 

De ord som er markeret ”orange” under alle regel 
overskrifter, er meget vigtige for forståelsen af den 
vedkommende regel.  Disse ord er forklaret HER i 
definitionerne.  
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Definitioner 
 

 
Bane 

En bane består af forskellige kortklippede græsområder. En tee (det sted man starter), en fairway (det 
kortklippede område mellem tee og green), en green (det kortklippede område omkring hullet), og alle 
de stier som er forbundet til disse områder, som fx de tydeligt kortklippede stier til den næste og 
forrige bane. Banen kan have forskellige forhindringer og altid enten et hul eller en afsluttende 
forhindring som afslutning på banen. Ethvert område som ikke er et neutralt område, betragtes som et 
kortklippet område af en bane og inkluderer alle bunkere og forhindringer som er forbundet med det 
kortklippede område.  

 

Påvirkning udefra 

En påvirkning udefra er en påvirkning, som stammer fra noget eller nogen som ikke er spillerne, 
boldene, eller udstyret i det gældende flight. Hverken vind eller vand er en indflydelse udefra.  

 

 
Spillelinje 

Spillerens ”spillelinje” er den retning som spilleren ønsker at bolden tager efter sparket, plus en rimelig 
afstand på begge sider af den ønskede retning. Spillelinjen strækker sig vertikalt opad fra jorden. 

 

 
Spillets retning 

Spillets retning er den retning som spilleren skal spille fra tee til hul, og alle forhindringer på banen 
skal passeres i den rækkefølge som de står på banen. Hvis der sparkes forkert forbi en forhindring og 
bolden passerer korrekt rundt om eller igennem en senere forhindring på banen, så behøver spilleren 
ikke at spille bolden den samme vej tilbage igennem eller rundt om den senere forhindring, for at spille 
bolden tilbage til den forhindring, der blev skudt forkert forbi. 
En forhindring man skal rundt om er først passeret korrekt, når bolden har passeret næste forhindring 
eller spilles i hul - hvis det er den sidste forhindring. Sparkes bolden tilbage samme vej forbi 
forhindringen, skal den igen passeres samme vej inden næste forhindring eller hulafslutning. 
Når man skal markere sin bold i spillets retning, så er retningen enten midten på hullet, midten af den 
næste forhindring, eller midten af fairway hvis der hverken er forhindring eller hul tæt på boldens 
placering. Hvis den næste forhindring har obligatoriske grænser, så er retningen af spillet midten af 
den tvungne rute mellem disse forhindringer.   

 

Bunkere og grøfte 

En bunker er en kunstig grøft, som har en overflade på bunden som er forskellig fra den normale 
overflade omkring den. Hvis overfladerne er den samme, så betegnes det som en naturlig grøft og 
ikke en bunker. En sandbunker er en bunker som er fyldt med sand eller en slags grus.  
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Reglerne 

1 Spillet        Gå til indeks 

Se definitioner: Spillets retning 

1.1 Generelt 

I fodboldgolf skal man sparke en bold fra tee, og når bolden ligger stille må man sparke til den igen. Man 
fortsætter med at sparke indtil bolden enten ligger stille i et hul som er markeret med et flag eller i en afsluttende 
forhindring. På vejen skal bolden succesfuldt passere alle forhindringer i spillets retning. 

1.2 Påvirkning på bolden 

En spiller må kun påvirke boldens position og bevægelse i overensstemmelse med reglerne. 

1.3 Spil efter reglerne 

En spiller skal til enhver tid spille efter reglerne og følge den fremgangsmåde, der er beskrevet i reglerne. 

a) Enighed om at tilsidesætte reglerne 

Spillerne må ikke blive enige om at udelukke en regel eller give afkald på en straf de har fået. 

⮚ Straf for at bryde regel: Diskvalifikation af indblandede spillere. 
 
b) Uvidende om regel 

Hvis en spiller er uopmærksom på en regel eller uvidende om at der brydes en regel og spilleren dermed ikke 
følger reglen´s handlingsforløb, og dette først opdages efter at spilleren er begyndt at spille den næste bane eller 
har afsluttet runden ved at underskrive scorekortet, så får spilleren den straf der eventuelt skulle være givet 
og skal tilføje 1 spark yderligere i straf. 

1.4 Punkter som ikke er dækket af reglerne 

Hvis en situation ikke er dækket af reglerne, så er det op til den turneringsansvarlige eller dommeren at tage en 
beslutning. 
 

2 Slagspil      Gå til indeks 

Se definitioner: Bane 

2.1 Generelt 

I en slagspils-turnering tæller man antal spark for hver bane for hver spiller. Hver deltager spiller mod alle andre 
spillere i konkurrencen.  

Spilleren der spiller de fastsatte runder i det færreste antal spark, er vinderen. Hvis der er uafgjort for en af de 
første tre placeringer, skal placeringerne afgøres ved et playoff. Playoff-banerne skal udvælges og annonceres 
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inden turneringen. Der bør vælges 3 baner og hvis stadig lige mange spark efter 3 baner så startes der forfra på 
de samme 3 baner indtil sudden death.  

2.2 Fejler at få bolden i hul 

Hvis en spiller fejlagtigt undlader at færdiggøre en bane og ikke retter fejlen inden der sparkes ud på den næste 
bane eller inden han forlader greenen (i tilfælde af at det er det sidste hul på banen), straffes spilleren med et 
maksimalt antal spark på den angivne bane. 

 
2.3 I tvivl om procedure 

Hvis en spiller er i tvivl om egne rettigheder eller den korrekte procedure under spillet på en bane, så kan spilleren 
uden straf, vælge at spille sin bold på to forskellige måder. Spilleren skal meddele følgende til sit flight. 

- At der ønskes at spille en bold på to forskellige måder. 
- Hvilken bold der skal tælle, hvis reglerne tillader den procedure der bruges til den. 

 
Inden scorekortet returneres, skal spilleren rapportere fakta om situationen til turneringsadministratoren eller 
dommeren. Hvis spilleren ikke gør det, straffes spilleren med et maksimalt antal spark på den angivne bane. 

Hvis spilleren har taget yderligere handling, inden han beslutter at spille sin bold på to forskellige måder, så er det 
for sent at gøre brug af den mulighed. Spilleren får ingen straf for at spille den anden mulighed. 

 
2.4 Nægter at følge en regel 

En spiller som nægter at overholde en regel der påvirker en modstanders rettigheder, er diskvalificeret.  

 
2.5 Det maximale antal spark  

Hver bane har et givet par. Det maksimale antal spark er 3 gange det givne par. Hvis spilleren ikke er i stand til at 
få bolden i hul på det maksimale antal spark, får spilleren et spark oveni i straf.  

Inden en turneringsrunde starter, kan en turneringsadministrator ændre det maksimale antal spark på en bestemt 
bane, hvis der er særlige omstændigheder der kræver det. 

 
2.6 Double 

I double er de grundlæggende regler de samme som i individuelt slagspil, bortset fra at spillerne skal skiftes til at 
sparke. Spillerne kan selv bestemme inden hver bane hvem der starter banen, men skal skiftes herefter indtil 
banen er afsluttet. 

 
2.7 Generel strafudmåling 

Straffen for at bryde en regel i slagspil er to spark, medmindre reglen siger noget andet. 

 
2.8 Scoringssystem i slagspil 

Antallet af spark en spiller har brugt, inkluderer eventuelle pålagte straffe en spiller har fået under runden. En 
spiller der har fået en straf, skal informere sit flight hurtigst muligt. 
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a) Notering af score og uddeling af ansvar.  

Hvert flight skal bruge en score applikation på mobiltelefonen og et scorekort i papirform. Den spiller der er 
navngivet først i flightet er ansvarlig for scorekortet, og den der er angivet som nummer to er ansvarlig for 
mobiltelefonen. Flightet kan give telefonen og scorekortet til en anden eller bytte det rundt imellem hinanden, men 
kun hvis alle er enige, eller hvis det er nødvendigt på grund af problemer med telefonen. Intet flight kan starte en 
runde uden en fungerende telefon, medmindre de får tilladelse fra turneringsadministrationen. Hvis et flight 
vender tilbage uden at have brugt en mobiltelefon og uden nogen tilladelse, får alle spillere i flightet en straf på 
to spark. Der er ingen straf, hvis en telefon ikke er blevet brugt på grund af tekniske problemer. 

Note:  
Efter 9 baner skal scorekortholderen og mobiltelefon-operatøren sammenligne resultaterne af alle spillerne i 
flightet. Jo oftere de gør det, jo bedre er det. 

b) Underskrivning og returnering af scorekortet 

Efter afslutning af en runde skal flightet sammenligne scorekortet med telefonen for at validere resultaterne. 
Eventuelle forskelle skal afstemmes til det samme korrekte resultat. Scorekortet skal derefter underskrives af alle 
spillere i flightet, før det returneres til turneringsadministrationen. 

c) Ændring af et scorekort 

Flightet kan ikke ændre scorekortet efter at det er returneret til turneringsadministrationen. Hvis en ændring er 
nødvendig, er turneringsadministratoren eller dommeren ansvarlig for det. 
 

3 Hulspil        Gå til indeks 

Se definitioner: Bane 

3.1 Generelt 

I hulspil spilles der om at vinde hver enkelt bane. Medmindre andet er bestemt i reglerne, vindes en bane af den 
deltager der sparker bolden i hul på færrest spark. Kampens score benævnes som et antal "op" eller "lige" og så 
mange "tilbage at spille". 

 
3.2 Deler hullet 

Hvis begge deltagere bruger lige mange spark på at få bolden i hul, så deles hullet og stillingen er uændret. 

 
3.3 Vinder af kampen 

En kamp vindes når den ene deltager fører med flere ’op’ end antal baner der er ’tilbage at spille’. Hvis der er 
uafgjort, skal de følge turneringsadministrationens instruktioner om, hvordan man spiller for at finde en vinder, 
hvis det er nødvendigt. 
 

3.4 Opgivelse af kampen eller banen 

En deltager kan opgive en kamp når som helst inden starten eller slutningen af denne kamp. En deltager kan 
opgive en bane når som helst inden starten eller slutningen af en bane. Hvis en spiller giver op, kan det ikke 
afvises af modspilleren eller trækkes tilbage. 
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3.5 Generel strafudmåling 

Straffen for overtrædelse af en regel I hulspil er den samme som i slagspil. 

3.6 Scoringssystem i hulspil 

På hver spillet bane får den deltager som vinder banen et point. Hvis begge deltagere har brugt det samme antal 
spark, så får ingen af dem point. Begge deltagere skal udfylde et scorekort, så resultatet til sidst kan valideres. Et 
scorekort skal derefter underskrives af begge spillere og afleveres til turneringsadministrationen. 
 

4 Lokalregler       Gå til indeks 

Se definitioner: Bane 
 
4.1 Generelt 

Lokale regler kan være nyttige, hvis der er usædvanlige forhold der skal tages højde for, som der ikke er 
gennemtænkt i de generelle regler. En lokalregel skal accepteres af turneringsadministrationen og annonceres for 
spillerne inden turneringsstart for at være gyldig. 

Hvis en banebeskrivelse er i modstrid med de generelle regler, skal regelændringen på den specifikke bane 
accepteres af turneringsadministrationen og annonceres for spillerne inden en turneringsstart, ellers er de 
generelle regler stadig de gyldige regler. 

 
5 Udstyr        Gå til indeks 

 
5.1 Generelt 

Udstyr er alt, hvad der bruges eller bæres af spilleren undtagen bolden i spil og markøren.  

5.2 Fodtøj 

Spilleren skal bruge sportssko. Spilleren kan bruge ethvert par sportssko, undtagen sko der kan forårsage skade 
på banerne. 

 
6 Bolden        Gå til indeks 

Se definitioner: Bane 

6.1 Generelt 

En bold i spil skal være en fodbold i størrelse 5, have en blære og have en vægt på 410-450g. 

Foruden udskiftning af en ventil og markering med maling eller lignende til identifikation, så må der ikke foretages 
nogen ændringer af bolden. En fodbold der er blevet ændret efter produktion, således at dens oprindelige 
flyveegenskaber er blevet ændret, er ulovlig at bruge. 

Det er ikke tilladt at skifte en bold ud i løbet af en runde, undtagen hvis en bold er tabt eller uegnet til spil (se regel 
6.3). 

⮚ Straf for at bryde regel: Diskvalifikation.   
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⮚  
6.2 Lufttrykket i bolden 

Det er tilladt at ændre boldens lufttryk én gang i løbet af en runde, men kun mellem baner og ikke under spillet af 
en bane. Ethvert lufttryk er tilladt.  

⮚ Straf for at bryde regel: Ét spark i straf. 

 
6.3 En bold er i stykker 

En bold er uegnet til spil, hvis den er revnet eller punkteret. En bold er ikke uegnet til spil, hvis overfladen har 
mindre ridser eller dens maling er beskadiget eller misfarvet. En bold der er uegnet til spil skal udskiftes. 
 

7 Spilleren        Gå til indeks 

Se definitioner: Bane 

 
7.1 Reglerne 

Spilleren er ansvarlig for at kende reglerne. 

7.2 Starttid og flights 

a) Starttid 

Spilleren skal starte på det tidspunkt som turneringsadministrationen har fastsat. Spilleren anbefales at rapportere 
til turneringsadministrationen mindst 15 minutter før starttidspunktet. 

Et flight kan ikke vente på en manglende spiller og skal starte på det fastsatte tidspunkt. Hvis det næste flight 
endnu ikke har startet den første bane, når den manglende spiller ankommer til start, kan spilleren deltage, men 
spilleren får to spark i straf. Spilleren skal informere sit flight om den sene ankomst, så flightet kan samles og 
scoren noteres korrekt. 

⮚ Straf for at ankomme efter det næste flight er startet: Diskvalifikation. 

b) Flights 

Et flight er en gruppe spillere som turneringsadministrationen har besluttet, skal spille sammen i den respektive 
runde. Spillerne skal forblive hele runden i deres flight, medmindre turneringsadministrationen bekræfter en 
ændring.  

⮚ Straf for at bryde regel b: Diskvalifikation.  

7.3 Bolden 

Det er spillerens ansvar at spille med den rette bold. Hvis der spilles med identiske bolde i et flight, skal boldene 
gerne markeres med et identifikationsmærke, så spillerne kan genkende deres bold (Se regel 6.1). 

En spiller kan rengøre sin bold, når det er tilladt at markere bolden (se regel 17.5). Spilleren skal markere bolden 
inden den rengøres. 
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7.4 Spiller Opførsel 

a) Imod andre spillere 

En spiller skal til enhver tid respektere etiketteretningslinjerne offentliggjort af WFGA. 

b) Uacceptabel adfærd mens der spilles en turneringsrunde. (fra første spark og indtil scorekortet er 
afleveret): 

1. Bevidst snyd med regler eller scorekort. 

⮚ Straf: Diskvalifikation 

2. Misbrugende eller truende adfærd eller sprog. 
3. Kontinuerlig tilsidesættelse af etikette. 
4. Rygning inklusiv elektroniske cigaretter.  

(Arrangøren kan vælge at lave et specifikt pauseområde, hvor spilleren kan tage en kort pause fra runden og 
ryge, inden han hurtigt vender tilbage til spillet. Pausen må ikke forårsage unødig forsinkelse.)  

5. Besiddelse og indtagelse af alkohol. 

⮚ Straf:  
● Første forseelse: Ét spark I straf – forseelsesantallet nulstilles ikke efter 

runden. 
● Anden forseelse: Diskvalifikation. 

c) Uacceptabel adfærd på turneringsområdet: 

1. Besiddelse eller brug af ulovlige stoffer. 

⮚ Straf: Diskvalifikation. 
 
2. Misbrugende eller truende adfærd eller sprog. 
3. Kontinuerlig tilsidesættelse af etikette. 
4. Overdreven brug af alkohol. 

⮚ Straf:  
● Første forseelse: Officiel advarsel - forseelsesantallet nulstilles ikke 

efter runden. 
● Anden forseelse: Diskvalifikation.  

7.5 Unødvendig forsinkelse og langsomt spil  

Under spil af en bane og mellem færdiggørelse af en bane og spil fra den næste startbane, må spilleren ikke 
unødigt forsinke spillet. Hvis en spiller eller et flight spiller langsomt og mister kontakten med grupper foran dem 
og samtidig forsinker flightet bagved dem, kan dommeren kontaktes af spillere fra det pågældende flight eller et 
hvilket som helst flight bagved. Dommeren kan beslutte at tage tid på det pågældende flight. I denne situation har 
spillerne 45 sekunder til at foretage et spark fra det tidspunkt de når bolden. Dommeren skal informere spillerne i 
det pågældende flight om proceduren. En spiller som er under tidtagning, har ret til at bede dommeren om at 
informere om, hvornår de 45 sekunder starter. 

⮚ Straf for at overskride tiden:  
● Første forseelse: Officiel advarsel (Når dommeren bliver tilkaldt) 
● Anden forseelse: Ét spark I straf. 
● Tredje forseelse: To spark i straf. 
● Fjerde forseelse: Diskvalifikation. 
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7.6 Afbrydelse af spillet og fortsættelse 

a) Afbrydelse af spillet 

Spilleren skal fortsætte med at spille, medmindre han pludselig føler sig syg eller turneringsadministrationen 
sætter en turneringsrunde på pause. Hvis en spiller føler at vejret kan skade spillerens helbred eller at det er 
blevet for mørkt til at se, så kan spilleren kontakte turneringsadministrationen og bede om udsættelse af spillet. 

⮚ Straf for at stoppe med at spille uden god grund eller tilladelse: Ét spark i straf. 

b) Procedure når spillet er suspenderet af turneringsadministrationen 

Når spillet er suspenderet af turneringsadministrationen, skal spillerne stoppe med at spille med det samme og 
markere placeringen af deres bolde, hvis bolde er i spil på en bane. Spillerne skal genoptage spillet, når 
turneringsadministrationen har beordret en genoptagelse og signaleret en start. En spiller skal genoptage spillet 
der hvor bolden blev markeret eller fra den tee hvor de stoppede med at spille. 

⮚ Straf for at starte det forkerte sted: 
● Maksimalt antal spark på banen. 

 
⮚ Straf for ikke at stoppe med det samme: 

● Første forseelse: Officiel advarsel. 
● Anden forseelse: Diskvalifikation. 

 

8 Træning        Gå til indeks 

Se definitioner: Bane 

8.1 På en bane i brug 

Det er ikke tilladt at træne på et anlæg (18 sammenhængende baner) mens der spilles turnering på anlægget. Et 
anlæg er i brug når det første flight har startet, og indtil det sidste flight har afsluttet. 

⮚ Straf for at bryde regel:  
● Første forseelse: Officiel advarsel. 
● Anden forseelse: Diskvalifikation. 

8.2 Imens man selv spiller 

En spiller må ikke tage et træningsspark imens spilleren selv spiller. 

⮚ Straf for at bryde regel: 
● Første forseelse: Officiel advarsel. 
● Anden forseelse: Diskvalifikation. 

9 Rådgivning       Gå til indeks 

 
9.1 Caddy 
 
Spilleren kan have én person der giver spilleren råd under en runde. En rådgivende person skal følge de samme 
regler som alle andre i flightet, men har ikke lov til at stå eller demonstrere, hvor spilleren skal spille bolden. En 
caddy har kun lov til at tale med spilleren, bære spillerens udstyr og skrive score. 

⮚ Straf for at bryde regel: Ét spark i straf. 
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9.2 Rådgivning i double 

I double er det tilladt for doublemakkeren at vise spilleren, hvor bolden skal hvile efter sparket. Det er ikke tilladt at 
markere stedet eller ændre jorden på nogen måde. 

Efter at have vist stedet, skal doublemakkeren forlade stedet før spilleren sparker. 

⮚ Straf for at bryde regel: Ét spark i straf. 

 

10 Unormale baneforhold     Gå til indeks
  

Se definitioner: Spillets retning, Spillelinje, Bane 

10.1  Jordbund under reparation 

”Jordbund under reparation” kan være et område på banen som er blevet markeret af turneringsadministrationen. 
Alt jord, græs, busk, træ eller andre voksende ting inde i det område, er en del af denne ”jordbund under 
reparation”. Området skal være tydeligt synligt. 

En bold er på en ”jordbund under reparation”, når den ligger inde i det fremhævede område, eller en hvilken som 
helst del af bolden berører ”jordbunden under reparation”. En bold anses også for at være på en ”jordbund under 
reparation”, hvis bolden hviler inden for 1 meter af objekterne der markerer området og objekterne forstyrrer 
spillelinjen. 

Lempelse: 
Hvis en bold hviler på en ”jordbund under reparation”, skal spilleren flytte bolden, uden straf, og placere bolden på 
det nærmeste punkt, der hverken er tættere på hullet i spillets retning eller forbedrer spillelinjen til en forhindring. 

 
10.2  Unormal ophobning af vand 

En midlertidig ophobning af vand på banen, der ikke er markeret som "out of bounds", anses for at være en 
unormal ”water hazard”. 

En bold er også i en unormal ”water hazard”, når spillerens positionering ved bolden eller tilløbet til bolden er 
forstyrret af den unormale ophobning af vand. 

Lempelse: 
Hvis en bold hviler i en unormal ”water hazard”, kan spilleren flytte bolden, uden straf, og placere bolden på det 
nærmeste punkt, der hverken er tættere på hullet i spillets retning eller forbedrer spillelinjen til en forhindring. 
 
 
10.3  Farlige vejrforhold 

Hvis vejret får en turneringsrunde sat på pause, så laver turneringsadministrationen et højt signal. Spillerne skal 
så følge regel 7.6b. 
 
 
10.4  Aflysning af en runde 

Hvis en runde ikke kan fortsættes, efter at den er blevet suspenderet, tages alle spillernes resultater fra den bane 
som det sidste flight sidst har afsluttet. Hvis runden spilles med “gun start”, annulleres runden. 
 
 



 
 
 
 
 
 

Page 13 of 30 
 

11 Spillets rækkefølge      Gå til indeks 

Se definitioner: Bane 

11.1 Generelt 
 
Spilleren med den laveste score på den forrige bane, starter som den første fra tee ved den næste bane. 
Spilleren med den næst laveste score spiller som den næste fra tee og så videre. Hvis to eller flere spillere har 
den samme score på en bane, spiller de fra den næste tee i samme rækkefølge som på den forrige tee. Efter at 
spillerne er begyndt at spille på en bane, så er det reglen, at den der ligger længst væk fra hullet skal spille som 
den næste. En bold der skydes forkert forbi en forhindring og dermed skal spilles tilbage, skal tillægges distancen 
tilbage til forhindringen og ikke blot regnes med distancen direkte til hul. 

11.2 Ændring af rækkefølgen 
 
Hvis bolde skal markeres, kan flightet beslutte, at en bold tættere på hullet eller den næste forhindring kan spilles 
først i stedet. Bolde tæt på forhindringer skal spilles, ellers er det et krav at markering og placering skal ske 
sammen med en flight modstander eller dommer. Hvis bolden er inden for 2 meter af hullet, skal spilleren enten 
prøve at sparke bolden i hul eller markere og løfte bolden, inden en anden spiller sparker. 

12 Teestedet        Gå til indeks 

Se definitioner: Bane 

12.1 Tee-markører og udsparket 

a) Tee-markører 

Teestedet er hvor spilleren skal tage det første spark når han starter en ny bane. Stedet kan markeres med to 
tee-markører (sten, pinde eller lignende), der illustrerer fronten af teestedet og begyndelsen af banen. Spilleren 
kan placere bolden op til 2 meter bag de to tee-markører i et imaginært rektangulært område. 

 
Teestedet kan også være markeret med en firkant af kunstgræs eller andet materiale, og fronten af dette vil 
illustrere starten på banen. I dette tilfælde gælder 2 meter-reglen ikke. 
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Tee-markører anses for at være faste, og spilleren kan ikke flytte dem. 

b) Udsparket 

Når en spiller sparker en bold i spil fra teestedet, skal den spilles inden for teestedet. En bold er inden for 
teestedet, når blot en del af den ligger inden for teestedet, når man kigger ned oppefra. En spiller må stå uden for 
teestedet og spille en bold der ligger inden for teestedet. 
 
Hvis spilleren sparker en bold fra teestedet og den går "out of bounds", eller spilleren tager en selvpålagt straf, så 
kan bolden genplaceres hvor som helst på teestedet. Det behøver ikke at være det samme sted. 

Bolden skal ikke nødvendigvis sparkes imellem tee-markørerne. Spilleren kan skyde i hvilken som helst retning 
fra tee. 
 
 
12.2 Bolden spilles uden for teestedet 

Hvis en spiller, når han starter en bane, spiller en bold uden for teestedet, så får 
spilleren ét spark i straf og skal derefter spille en ny bold inden for teestedet. 

Sparket uden for teestedet og ethvert efterfølgende spark som spilleren når at lave, inden 
at fejlen opdages, tæller ikke med i scoren. 
 

13 Bold spillet som den ligger    Gå til indeks 

Se definitioner: Spillelinje, Bunkere og grøfte 

13.1 Generelt 

Bolden skal spilles når den ligger stille, og som den ligger, medmindre andet er bestemt i reglerne: Bold i ro flyttet 
(Se regel 20). 

Det er tilladt at fjerne små ikke faste stykker fra jordbunden, som blade, små sten eller lignende (se regel 15). 
Spilleren har også lov til forsigtigt, med hænderne, at mærke efter på jordbundens og planternes struktur og 
robusthed. 

13.2 Spillelinje og foran bolden 

Spilleren må ikke forbedre sin spillelinje, eller det område bolden skal sparkes ind i. Det betyder, at det hverken er 
tilladt at fjerne, knække eller bøje noget, der vokser eller står fast foran bolden. 

⮚ Straf for at bryde regel: Ét spark i straf. 

 
13.3 Spillerens positionering bagved bolden 

Bagved bolden har en spiller ret til at placere fødderne godt i jorden, når spilleren positionerer sig til sparket. 
Bagved bolden er det tilladt at bøje grene som spilleren finder det hensigtsmæssigt og læne sig op imod dem, 
medmindre det vil forbedre spillelinjen. Spilleren må ikke med vilje knække noget der vokser eller står fast på 
banen.  

⮚ Straf for at bryde regel: Ét spark i straf. 
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Hvis en spiller ved et uheld får en bold til at bevæge sig, uden at røre ved den, når spilleren indtager sin position 
bagved bolden, så skal spilleren informere sit flight og derefter genplacere bolden.  

Hvis en spiller ved et uheld selv rører bolden, når spilleren indtager sin position bagved bolden, så skal spilleren 
informere sit flight og derefter genplacere bolden. 

⮚ Straf for at røre bolden ved et uheld:  
● Første forseelse: Officiel advarsel. 
● Anden forseelse: Ét spark i straf. 

 
13.4 Sandbunkere 

Spilleren kan rive en sand bunker, inden en bold lander i den. Hvis der ikke er nogen rive til rådighed, er det også 
tilladt at bruge fødderne. Hvis en bold allerede er i en sandbunker, så er det ikke tilladt at rive den mere. Når 
spilleren forbereder sig på at sparke, så må fødderne skubbes ned i sandet, men man må ikke børste sand til 
side. 

⮚ Straf for at bryde regel: Ét spark i straf. 

Når spilleren forlader en sand bunker, skal spilleren følge WFGA’s retningslinjer for etikette. 

 
13.5 Viklet ind i en afsluttende forhindring 

Hvis afslutningen på banen er en forhindring med et løst net eller lignende i stedet for et normalt hul, så er det 
tilladt at flytte nettet eller det lignende, hvis det forstyrrer sparket og bolden rører jorden. Spilleren skal først 
markere bolden i overensstemmelse med regel 17. 

Hvis bolden hænger i nettet eller lignende uden at røre jorden, så er spilleren nødt til at spille den som den er eller 
tage en selvpålagt straf (se regel 18). 
 

14 Sparket til bolden      Gå til indeks 

 
14.1 Et lovligt spark 

Et spark er en fremadgående bevægelse af foden med den hensigt at sparke på og flytte bolden. Sparket kan 
udføres med en hvilken som helst del af foden, men skal være en kort kontakt på bolden, og bolden må ikke blive 
guidet af foden. Et bevidst spark hvor foden rører bolden, men ikke ændrer boldens position, tæller stadig som et 
spark. Et ”luftspark”, uden at røre bolden, tæller ikke som et spark.  

Undtagelser:  

a) Vippeskud 

Når man vipper bolden med foden, kan spilleren have en længere kontakt med bolden, men imens foden er i 
kontakt med bolden, skal foden kontinuerligt accelererer langs en imaginær lige linje gennem hele bevægelsen. 
Spilleren må ikke balancere bolden på foden. Spilleren må ikke holde foden på bolden, før den løftes. 
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b) Rulle med sålen 

Når du sparker med sålen, er det tilladt at have en længere kontakt med bolden. Spilleren må ikke holde foden 
på bolden før han sparker og skal vise balance efter sparket. 

Note for a & b:  
Hvis en spiller guider bolden, når han enten sparker med sålen eller vipper bolden, så skal en dommer tilkaldes 
for at følge spilleren. For at evaluere, om en bold bliver guidet, ser dommeren efter om spilleren har problemer 
med at holde balancen efter at have sparket med sålen eller vippet bolden. Balance defineres som at være i 
stand til at stå på begge fødder og ikke have hele kroppens vægt på den fod der har sparket, efter at sparket er 
udført. Hvis spilleren har vanskeligheder med at holde balancen, er det en indikation af at bolden blev guidet, hvis 
ikke, så har spilleren gjort det korrekt. 

⮚ Straf for at guide bolden: Ét spark i straf. 

 
14.2 Spark til en bold i bevægelse 

Hvis en spiller sparker til en bold i bevægelse, annulleres sparket, og spilleren skal med straf genplacere bolden 
på det sidst kendte hvilested. Eksempel: Bolden sparkes fre tee op ad en bakke og bolden ruller tilbage. Spilleren 
sparker til bolden igen inden den ligger stille. Bolden skal herefter genplaceres på tee og spilleren skal derfra 
sparke 3. spark. 

⮚ Straf for at sparke til en bold i bevægelse: Ét spark i straf. 

Hvis bolden begynder at bevæge sig, efter at spilleren har startet sin sparkebevægelse, er der ingen straf under 
denne regel, og spilleren skal ikke genplacere bolden. 

 
14.3 Spark til den forkerte bold 

En spiller, der sparker til en forkert bold, får ét spark i straf. Et spark til en forkert bold tæller ikke med i spillernes 
score. Hvis den forkerte bold tilhører en anden spiller, skal bolden genplaceres på det sted hvorfra den forkerte 
bold blev spillet. 

 
14.4  Assistance 

Spilleren må ikke få hjælp fra en anden person til at stå eller skyde, når han sparker. Det er dog tilladt spilleren at 
holde fast i forhindringer, træer og andet på banen mens han sparker. 

⮚ Straf for at bryde regel: Ét spark i straf. 

 
14.5 Spark fra det forkerte sted 

Hvis en spiller ved en fejltagelse sparker bolden fra det forkerte sted, så tæller sparket ikke, og bolden skal 
genplaceres i den rigtige position. Spilleren får ét spark I straf. 
 

15 Løse genstande      Gå til indeks 

Se definitioner: Spillets retning 

15.1 Generelt 
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Løse genstande er naturlige små genstande (små sten, grankogler, grene og lignende). En spiller må fjerne løse 
genstande som kan forstyrre sparket, spillerens positionering, eller spillelinjen. Sten, flis og lignende, som er lagt 
ud som en forhindring eller som en del af af banens underlag, må ikke fjernes. 

Hvis en bold i spil er i bevægelse, er det ikke tilladt at fjerne løse genstande. En spiller, der fjerner en løs 
genstand, imens en bold er i bevægelse, får ét spark i straf. 
 
 
15.2 Fjernelse af løse genstande 

Hvis der er risiko for at bolden bevæger sig når de løse genstande fjernes, kan spilleren markere og løfte bolden, 
hvis det er tilladt (se regel 17.5), og derefter fjerne den løse genstand og genplacere bolden. Hvis fjernelse af en 
løs genstand får bolden til at bevæge sig og hvile et andet sted, så skal bolden genplaceres og spilleren får ét 
spark i straf. 

 
16 Hindringer        Gå til indeks 

Se definitioner: Spillets retning, Spillelinje, Bane 

 
16.1 Generelt 

Hindringer er ikke-naturlige genstande, som ikke er en del af en forhindring på banen eller findes i 
banebeskrivelsen. Objekter, der definerer en ”jordbund under reparation” og "out of bounds", såsom vægge, 
hegn, pinde og gelændere, er ikke hindringer. 

 
16.2 Flytbare hindringer 

En spiller kan tage lempelse, uden straf, fra en flytbar hindring, eller hindringen kan flyttes midlertidigt og derefter 
genplaceres. En hindring er en flytbar hindring, hvis den kan flyttes uden urimelig indsats og uden unødigt at 
forsinke spillet og uden at forårsage skade. Ellers er det en fast hindring.  

Lempelse: 
Hvis en hindring forstyrrer, kan spilleren få lempelse, uden straf, og placere bolden på det nærmeste punkt, der 
hverken er tættere på hullet i spillets retning eller forbedre spillelinjen til en forhindring. 

 
16.3 Faste hindringer 

En fast hindring er i vejen når en bold ligger i eller på hindringen, eller når hindringen forstyrrer spillerens 
positionering eller spillerens tilløb til bolden. Det betyder at der skal være en risiko for at røre ved hindringen med 
fødderne, når der sparkes. At hindringen er i vejen for spillelinjen giver ikke ret til lempelse under denne regel. 
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Lempelse: 
Hvis en fast hindring forstyrrer, kan spilleren få lempelse, uden straf, og placere bolden på det nærmeste punkt, 
der hverken er tættere på hullet i spillets retning eller forbedre spillelinjen til en forhindring. 

 
Note:  
Tilstedeværelsen af faste hindringer på banen skal meddeles af turneringsadministrationen inden en runde 
starter. Hvis hindringen ikke er blevet bekendtgjort som en fast hindring, kan spilleren ikke få lempelse. 

 
 

 

 

17 Markering  og placering af bolden   Gå til indeks 

Se definitioner: Spillets retning, Spillelinje, Bunkere og grøfte 

 
17.1 Generelt 

Hvis en bold forstyrrer spillet, kan enhver spiller i flightet bede om at få bolden markeret. En spiller er forpligtet til 
at markere og løfte bolden, hvis en flight modstander anmoder spilleren om at gøre det. 

En spiller har ret til at markere sin egen bold, hvis regel 17.5 tillader det. Spilleren er ikke forpligtet til at løfte 
bolden når han markerer den, medmindre en flight modstander anmoder om det. 

En spiller der er blevet anmodet om at markere sin bold, kan spille først i stedet for at markere bolden. 

Note:  
Når spilleren markerer bolden, er boldens position låst. Så hvis stærk vind eller ujævn jordbund får bolden til at 
trille væk, så kan spilleren genplacere bolden uden straf. Hvis spilleren ikke markerede bolden, kan den ikke 
genplaceres. En bold er markeret det sekund en boldmarkør berører jorden i overensstemmelse med regel 17.2. 
 
 
17.2 Markering 

En bold, der skal markeres, kan markeres af spilleren eller en anden person, der er autoriseret af spilleren. I 
ethvert tilfælde er spilleren ansvarlig for enhver overtrædelse af reglerne. 

En bolds position skal markeres før den løftes, og en spiller må kun markere en bold når alle bolde i spil er i ro. 

Note:  
For at markere en bold korrekt skal spilleren informere sit flight og derefter placere en boldmarkør præcist i 
midten bag bolden i spillets retning. Boldmarkøren skal have forbindelse til kanten af bolden som vist på 
illustrationen. 

⮚ Straf for at bryde regel: Ét spark i straf. 
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17.3 Placering 

En bold der skal placeres tilbage til sin markerede position, skal placeres af den person der markerede bolden, 
meget nøjagtigt og præcist på samme sted foran boldmarkøren i spillets retning. 

⮚ Straf for at bryde regel: Ét spark i straf. 

 
17.4 Bold inden for 2 meter af hullet 

En bold der hviler inden for 2 meter af hullet, skal enten markeres og løftes eller sparkes i hul. 

Hvis en spiller ikke markerer sin egen bold, og en anden spillers bold i bevægelse rammer den "ikke markerede" 
bold, får begge spillere ét spark i straf. Hvis en spiller har til hensigt at markere sin egen bold, men en anden 
spiller sparker en bold og rammer den, før spilleren kan nå at markere den, så får kun den spiller der sparker et 
spark i straf. 

17.5 Hvor og hvornår der kan markeres 

a) Det kortklippede område  

En spiller kan markere sin egen bold alle steder på de kortklippede områder. (fairway, green, stier) 

Undtagelse:  
I nærheden af en forhindring eller noget andet der forstyrrer spillelinjen, skal en bold spilles. Hvis en spiller ønsker 
at markere sin egen bold, skal det ske sammen med en flight modstander eller en dommer. 

b) Roughen  

En spiller må ikke markere bolden i roughen (højt græs, buske, træer og lignende). 

Undtagelser:  
1. En spiller kan markere, hvis en anden spiller i flightet anmoder spilleren om at gøre det. (Se regel 17.1) 
2. Hvis spilleren har brug for at identificere bolden (se regel 19.2), spilleren skal meddele hensigten til flightet, så 
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løft og genplacering af bolden kan observeres. 
3. En spiller kan markere bolden uden at løfte den, hvis boldens position kan ændre sig på grund af ujævn eller 
usikker jordbund. 

c) Bunkere og grøfter  

En spiller må ikke markere sin egen bold i en bunker eller grøft. Hvis bolden ligger i vejen eller i en anden spillers 
spillelinje skal bolden spilles først.  

Undtagelse:  
En spiller kan markere, hvis en anden spiller i flightet anmoder spilleren om at gøre det. (Se regel 17.1) 
 

⮚ Straf for at bryde regel: Ét spark i straf. 

17.6 Boldmarkør forstyrrer spillet 

Hvis en boldmarkør er placeret i en position, hvor den forstyrrer en anden spillers positionering, spillelinje eller 
kan bevæge sig på grund af et spark, så har en spiller ret til at få boldmarkøren flyttet af sin ejer. 

Note:  
Dette kan gøres ved at placere en fod så tæt som muligt på boldmarkøren og flytte boldmarkøren fodens længde. 
Husk at genplacere boldmarkøren igen, før du genplacere bolden, for at undgå at sparke fra det forkerte sted. 

⮚ Straf for at bryde regel: Ét spark i straf. 

17.7 Forsvinding af boldmarkør 

Hvis en spillers boldmarkør forsvinder efter at spilleren har markeret bolden, skal spilleren genplacere bolden 
sammen med sit flight. Der er ingen straf. 

 
18 Selvpålagt straf       Gå til indeks 

18.1 Generelt 

Med en straf på ét spark, har spilleren til enhver tid lov til at genplacere bolden, så tæt som muligt, på stedet for 
det forrige spark. Inden dette gøres, skal spilleren informere sit flight. 

Note: 
Hvis spilleren tager en selvpålagt straf, anbefales det, at spilleren markerer stedet for det forrige spark inden han 
forlader stedet for at hente bolden. 
 

 
19 Søgen efter og identifikation af bolden  Gå til indeks 

Se definitioner: Spillelinje 

19.1 Søgen efter bolden 
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Når du søger efter en bold, hvor som helst på anlægget, er det ikke tilladt, med vilje, at ødelægge noget som er 
en fast del af anlægget eller som gror på anlægget. Spilleren kan røre ved og bøje langt græs, buske, lyng, grene 
og lignende, i det omfang det er nødvendigt for at finde og identificere bolden. 

En spiller skal altid forsøge at lede efter bolden bagved bolden i den mest sandsynlige spillelinje for at undgå at 
forbedre spillelinjen. 

⮚ Straf for at forbedre spillelinjen med vilje: To skud i straf. 

Hvis en spiller ved et uheld får bolden til at bevæge sig, mens han søger efter bolden, skal spilleren informere sit 
flight og derefter genplacere bolden. Der er ingen straf. 

 
19.2 Løft af bolden for identifikation 

Ansvaret for at spille den rette bold påhviler spilleren. Hver spiller skal have et identifikationsmærke på deres 
bold. Hvis en spiller mener at være ejer af en bold, men har problemer med at identificere den, kan spilleren 
markere og løfte bolden uden straf. 

Hvis spilleren løfter bolden for at identificere den, men uden god grund til det, får spilleren ét spark i straf. 

 

20 Bold i hvile flyttet      Gå til indeks 

Se definitioner: Indflydelse udefra 

20.1 Af en indflydelse udefra 

Hvis en bold i hvile flyttes af en indflydelse udefra, er der ingen straf, og bolden skal genplaceres. Hvis flertallet af 
flightets spillere mener, at bolden blev flyttet med vilje, så skal dommeren tilkaldes. Dommeren beslutter, om det 
kan antages, at bolden blev flyttet bevidst. Hvis dommeren beslutter, at det var med vilje, får indflydelsen udefra 
en straf: 

⮚ Indflydelsen udefra er en turneringsspiller eller tilskuer:  
● Første forseelse: Officiel advarsel - Forseelsesantallet nulstilles ikke 

efter runden. 
● Anden forseelse: Diskvalifikation eller bortvisning fra anlægget. 

⮚ Indflydelsen udefra er noget andet: Fjernelse fra anlægget. 

 

 
 
20.2 Af spiller eller spillerens udstyr 

Hvis spilleren får bolden til at bevæge sig, og det ikke er et normalt spark, så skal spilleren genplacere bolden og 
får ét spark i straf. 

Der er ingen straf, hvis spilleren ved et uheld får bolden til at bevæge sig under følgende omstændigheder: 

• I søgen efter bolden (Se Regel 19.1). 
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• Når spilleren positionerer sig selv bagved bolden, uden at røre bolden (Se Regel 13.3). 
• Når spilleren positionerer sig selv bagved bolden, og ved uheld røre bolden (Se Regel 13.3) 

● Første forseelse: Officiel advarsel. 
● Anden forseelse: Ét spark I straf. 

• Ved markering af en bold.  
• Ved fjernelse af flytbare hindringer (Se Regel 16.1).  

 

20.3 Af flightmodstander eller deres udstyr 

Hvis en flight modstander eller deres udstyr bevæger, rammer eller rører ved spillerens bold i hvile, skal bolden 
genplaceres. Ingen straf. 

Hvis flertallet af flightets spillere mener, at bolden blev flyttet med vilje, så skal dommeren tilkaldes. Dommeren 
beslutter om det kan antages, at bolden blev flyttet bevidst. Hvis dommeren beslutter at det var med vilje, så får 
flight modstanderen en straf: 

⮚ Første forseelse: To spark I straf - Forseelsesantallet nulstilles ikke efter runden. 
⮚ Anden forseelse: Diskvalifikation. 

Hvis modstanderen ved uheld sparkede til den "forkerte bold", får modstanderen ét spark i straf (se regel 14.3). 

 

20.4 Af en anden bold 

Hvis en bold i hvile flyttes af en anden bold i spil, efter et spark, så skal den flyttede bold genplaceres. Ingen straf. 
 

21 Bold i bevægelse afbøjet eller stoppet  Gå til indeks 

Se definitioner: Indflydelse udefra 

21.1 Af en indflydelse udefra 

Hvis en bold i bevægelse afbøjes eller stoppes af en indflydelse udefra, er der ingen straf, og bolden skal spilles 
som den ligger, undtagen når bolden hviler i "out of bounds". I dette tilfælde annulleres sparket og bolden skal 
spilles om. 

Hvis flertallet af flightets spillere mener, at bolden blev stoppet med vilje, skal dommeren tilkaldes. Dommeren 
beslutter om det kan antages, at bolden blev afbøjet eller stoppet med vilje. Hvis dommeren beslutter at det var 
med vilje, annulleres sparket, og indflydelsen udefra får en straf: 

⮚ Indflydelsen udefra er en turneringsspiller eller tilskuer:  
● Første forseelse: Officiel advarsel - Forseelsesantallet nulstilles ikke. 
● Anden forseelse: Diskvalifikation eller bortvisning fra anlægget. 

⮚ Indflydelsen udefra er noget andet: Fjernelse fra anlægget. 

 
21.2 Af spiller eller spillerens udstyr 
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Hvis spillerens bold afbøjes eller stoppes af spilleren selv eller spillerens udstyr, så skal spillerens bold 
genplaceres, og spilleren får ét spark i straf. 

 
21.3 Af flightmodstander eller deres udstyr  

Hvis en spillers bold afbøjes eller stoppes af en flightmodstander, er der ingen straf, og bolden skal spilles som 
den ligger, undtagen når bolden hviler i "out of bounds". I dette tilfælde er sparket annulleret og skal spilles om. 

Hvis flertallet af flightets spillere mener, at bolden blev stoppet med vilje, så skal dommeren tilkaldes. Dommeren 
beslutter om det kan antages, at bolden blev afbøjet eller stoppet med vilje. Hvis dommeren beslutter at det var 
med vilje, så er modstanderen diskvalificeret. 

 
21.4 Af en anden bold 

a) I spil og I hvile 

Hvis en spillers bold afbøjes eller stoppes af en bold i spil og i hvile, skal den afbøjede eller stoppede bold spilles 
som den ligger, ingen straf. 

b) I spil og I bevægelse 

Hvis en spillers bold i bevægelse afbøjes eller stoppes af en anden bold i bevægelse, så er begge spark 
annulleret og begge bolde skal genplaceres og spilles om. Ingen straf. 

22 Out of bounds       Gå til indeks 

Se definitioner: Bane, Bunkere og grøfte 

22.1 Generelt 

Hvis en bold er "out of bounds", får spilleren ét spark i straf og skal genplacere bolden så tæt som muligt på 
positionen for det forrige spark. 
 
Note: 
Hvis spilleren tager en selvpålagt straf, anbefales det, at spilleren markerer stedet for det forrige spark inden han 
forlader stedet for at hente bolden. 

22.2 Out of bounds områder og water hazards 

Der er 4 forskellige “out of bounds” områder. 

a) Out of bounds områder 

Et "out of bounds" område er et område som er markeret med pinde eller spraymaling på jorden. En bold er "out 
of bounds", når hele bolden ligger imellem to pinde, og der ikke er nogen kontakt mellem den imaginære linje fra 
den ene pind til den næste og bolden. På den sidste og første pind skal man forestille sig en 90-graders imaginær 
linje for at afgøre, om hele bolden er imellem de to pinde eller ej. Hvis et “out of bounds” område er markeret med 
spraymaling, så er bolden ude hvis den ikke har kontakt med den sprayeded linie. 
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b) Lukkede “out of bounds” områder 

Et lukket “out of bounds” område, er et område hvor der ikke er tvivl om hvorvidt bolden er inde eller ude af det 
område. Området skal være tydeligt synligt og forklaret på banebeskrivelsen. Det kan være et hul i jorden, en 
cirkel af sten hvor der ikke er plads til en fodbold imellem dem, en grav eller noget lignende. En bold der er inde i 
et lukket “out of bounds” område er “out of bounds”. 
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c) Water hazards 

En hvilken som helst større normal tilstedeværelse af vand, som en dam, å, flod, eller lignende, ligegyldigt om det 
er naturligt eller lavet af mennesker, er defineret som værende en “water hazard”. Hvis en ”water hazard” ikke er 
markeret som et “out of bounds” område (se regel 22.2a), så kan spilleren spille bolden, medmindre bolden 
tydeligt flyder på vandet.  

En bold der flyder på vand er ”out of bounds”. 

Note: 
Hvis et flight ikke kan blive enige om, hvorvidt en bold flyder eller ej, så skal der tilkaldes en dommer. 

 

d) Udenfor anlægget 

En bold er “out of bounds” når hele bolden ligger uden for anlæggets grænser. Anlæggets grænser kan være 
markeret med et hegn, pinde, eller noget lignende.  

Et anlægs grænser er ikke nødvendigvis markeret på nogen af banebeskrivelserne og sådanne grænser skal 
annonceres for spillerne inden turneringsstart.  
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22.3 Bold på anden bane, bold krydser anden bane 

En bold er "out of bounds", hvis den er på en anden bane, eller hvis den har krydset en anden bane. Dette gælder 
også for baner der hører til andre anlæg end det anlæg der spilles på. 

a) Bolden er på en anden bane 

En bold er på en anden bane, når hele bolden er på et kortklippet område, som hverken tilhører banen der spilles 
på eller er neutral grund (se regel 22.4). De kortklippede områder inkluderer enhver bunker og forhindring, der er 
forbundet med det kortklippede område. 

b) Bolden har krydset en anden bane 

Bolden har krydset en anden bane, når den korteste rute til ens egen fairway/green, går over et kortklippet 
område, der hverken tilhører ens egen bane eller er en neutral grund (se regel 22.4). De kortklippede områder 
inkluderer enhver bunker og forhindring der er forbundet med det kortklippede område. Du kan trække en lige 
linje fra en hvilken som helst del af bolden for at afgøre, om bolden er ude eller ej. Fairway starter ved fronten af 
teestedet. 

 
Note til a & b: Annullering 
Turneringsadministrationen kan inden turneringen starter meddele, at turneringen er uden reglen om at en bold er 
ude, når den ender på en anden bane eller har krydset en anden bane. 
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22.4 Neutral grund 

Enhver grund, der ikke er en del af nogen bane på anlægget, defineres som neutral grund. Det inkluderer det 
høje græs og de vildtgroende områder der omgiver banerne, også kendt som ”roughen”, og den kortklippede sti 
der fører til teestedet på bane 1, samt stien der fører væk fra den sidste bane på anlægget. En bold på neutral 
grund er ikke "out of bounds", medmindre bolden er inden for et "out of bounds" område (se regel 22.2) eller har 
krydset en anden bane (se regel 22.3b). 

22.5 Flere stisystemer 

En sti, som tilslutter til en sti der er forbundet til den spillede bane, er også en del af banen.  

 
22.6 Out of bounds i hullet 

Hvis bolden sparkes i hul, før den med succes passerede alle forhindringer på banen, så er bolden “out of 
bounds”. 
 

23 Forhindringer       Gå til indeks 

Se definitioner: Spillets retning, Bane 

23.1 Generelt 

En forhindring er enhver form for genstand (spand, træ, pind, stang, sten, net, vindue område eller lignende), som 
er nævnt i den officielle banebeskrivelse, og som skal spilles imellem eller gennem eller på eller under eller 
omkring eller indeni successivt i spillets retning. 

 
23.2 Normale forhindringer 

En forhindring der kan passeres som man har lyst.  

 
23.3 Obligatoriske grænser 

En enkelt obligatorisk grænse er en forhindring der består af en pind, stang, træ, sten, hegn eller lignende og skal 
spilles rundt om enten på venstre eller højre side i overensstemmelse med spillets retning og placeringen af 
forhindringens lodrette grænse. 

Forhindringens lodrette grænse defineres som det højeste sted på forhindringen der er tættest på spillets retning, 
medmindre andet er markeret.  

Forhindringens lodrette grænse har en imaginær linje fra toppen og op til himlen. Hvis en bold spilles over toppen 
af den lodrette grænse, og bolden ikke er helt uden for grænsen når den passerer, så tælles den som spillet 
korrekt. 

Flere obligatoriske grænser som skaber en ”spillets retning” imellem dem, betragtes stadig som enkelt 
obligatoriske grænser og skal spilles i overensstemmelse med det. 

Hvis spilleren sparker bolden på den forkerte side af en obligatorisk grænse, skal spilleren spille bolden tilbage på 
den samme (forkerte) side. 
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Note:  
Når en spiller har til hensigt at sparke bolden højt over obligatoriske grænser, skal spilleren informere sit flight 
inden der sparkes, så flightet kan kontrollere om bolden er på den rigtige side. I tvivlstilfælde beslutter flertallet i 
det respektive flight, om en bold var god eller ej. Hvis flightet ikke kan finde en beslutning med flertal, annulleres 
sparket, og spilleren skal genplacere bolden, uden straf, og prøve igen. I hulspil skal en dommer tilkaldes, hvis to 
deltagere ikke kan blive enige om en beslutning. 

 
23.4 Lukkede forhindringer  

En lukket forhindring har grænser på alle sider og skaber et hul eller område, som skal spilles igennem i spillets 
retning. Hvis spilleren sparker forbi forhindringen, kan spilleren spille bolden tilbage på en hvilken som helst side 
af forhindringen eller tilbage igennem forhindringen. Hvis bolden spilles tilbage igennem forhindringen, så skal 
bolden stadig passere forhindringen fra fronten på et efterfølgende spark. 

En forhindring anses for at være spillet korrekt, når hele bolden er gennem forhindringen. Dette gælder også, hvis 
bolden spilles baglæns gennem forhindringen. Bolden defineres som at have passeret en forhindring, når bolden 
er i ro på den anden side, og der ikke er nogen kontakt mellem bolden og forhindringen når der kigges ovenfra i 
en vinkel på 90°. 

Ligger bolden låst eller uspilbar i en lukket forhindring, må bolden flyttes ud foran forhindringen i spilleretningen 
uden straf. Bolden skal placeres midt for forhindringen og op til 1 fodlængdes afstand. For at ligge låst, skal 
bolden enten være helt dækket af forhindringen set oppefra ved indgangen af forhindringen, eller ligge delvist 
dækket af forhindringen set oppefra ved udgangen af forhindringen, eller et sted derimellem. Spilleren har dog 
altid ret til at forsøge at spille bolden. Turneringsadministrator bør altid annoncere en lokalregel, hvis risiko for at 
en bold kan ligge uspilbar i forhindringen. 
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Note: 
 
Hvis du sparker en bold baglæns igennem en forhindring, som du har passeret i et tidligere spark, så behøver du 
ikke at passere forhindringen igen. 
 

23.5 Obligatorisk kontakt 

En obligatorisk kontakt er en forhindring, som spilleren skal ramme med bolden. Medmindre andet er angivet, kan 
forhindringen rammes fra enhver side. 

23.6 Afsluttende forhindringer  

Afsluttende forhindringer er et alternativ til et normalt afsluttende hul (spand, net, vinduesareal eller lignende). 
Bolden skal spilles igennem den korrekte åbning i henhold til banebeskrivelsen og forblive inde i forhindringen for 
at være i hul. Hvis bolden hopper tilbage ud af den afsluttende forhindring, er bolden ikke i hul, og skal sparkes 
igen indtil den forbliver inde i den afsluttende forhindring. 
 

24 Hullet og flagpinden      Gå til indeks 

Se definitioner: Bane 

24.1 Generelt 

Hullet er normalt den endelige destination for en bane og er repræsenteret med et flag. En bold er i hul når bolden 
hviler nede i hullet. En bold i hullet bør altid fjernes, inden den næste spiller tager et spark. En bold må ikke 
fjernes fra eller flyttes i hullet, mens en anden bold er i bevægelse.  

 
24.2 Bold der hænger over hulkanten 

Når en hvilken som helst del af bolden hænger ud over hullets kant eller græskanten tæt på hullet, så får spilleren 
tiden det tager at gå hen til hullet, uden urimelig forsinkelse, til at afgøre om bolden er i ro. Hvis bolden ikke er 
faldet i når spilleren ankommer til hullet, så anses bolden for at være i ro. Hvis bolden stadig bevæger sig på 
grund af vind eller tyngdekraft, skal spilleren informere sit flight og kan så vente op til 10 sekunder. De 10 
sekunder skal siges højt, så de andre spillere i flightet kan høre det, og spillerne skal holde en afstand på mindst 
én meter til bolden. Efter 10 sekunder skal spilleren tage det næste spark, hvis bolden ikke er faldet i hul. Hvis 
bolden falder i hullet efter de 10 sekunder, så skal den genplaceres. 

⮚ Straf for at bryde regel: Ét spark i straf. 

 
24.3 Flagpinden 

a) Fjernelse og fastholdelse af flagpinden  

En spiller kan fjerne flagpinden, hvis det er muligt uden at ødelægge den, men kan ikke gøre det når en bold er i 
spil. I situationer, hvor flaget er beskadiget eller vinden er tung, kan en anden person der er autoriseret af 
spilleren, holde flaget på plads imens spilleren skyder. 

⮚ Straf for at bryde regel a: Ét spark i straf. 
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b) Bold der hviler op ad flagpinden 

Når en spillers bold hviler op ad flagpinden ved hullet, og bolden ikke er nede i hullet, kan spilleren eller en anden 
person autoriseret af spilleren, forsigtigt flytte eller fjerne flagpinden, og hvis bolden falder i hullet, så anses 
spilleren for at have sparket bolden i hul med det sidste spark. Ruller bolden væk når flaget fjernes må bolden 
genplaceres tæt på kanten. Falder bolden ikke i hul når flaget fjernes, skal spilleren tage sit næste spark. 


