Nye Decisions og store forandringer!
Hver 4. år kommer der en ny regelbog, og den vi alle i vores bag udkom den
1.1.2004. Hvert 2. år kommer en ny decisions bog som de færreste spillere tager
notits af, men det bør man nu, specielt i år, hvor enkelte decisions minder om en
decideret regelrevision.

Hvorfor er det ikke nok med den regelbog vi får hvert 4. år?

Fordi; med regelrevisionen i 2004 kom følgende definition af begrebet “Regel”, der omfatter:
a. Golfreglerne og deres fortolkning, som fremgår af ”Decisions on The Rules of Golf”
b. Enhver turneringsproposition, som er fastsat af Komiteen iht. Regel 33-1 og Tillæg I
c. Enhver Lokal Regel, som er fastsat af Komiteen i henhold til Regel 33-8a og Tillæg I, og
d. Specifikationerne for køller og bolde i Appendix II og III i den engelske udgave af Golfreglerne.
Ok – normalt er det nok med den lille blå, og langt de færreste har brug for at slå op i en af de
ca. 3.000 decisions på deres normale runder. Men så kommer der altså en form for brud med
traditionerne med den nye ” Decisions on the roules og golf 2006-2007 ”, vi har fået 33 nye
decisions, 67 revidere og 8 tilbagetrukne. Alle er ikke lige interessante og heller ikke så
vigtige, men nogen af nye decisions bør man hæfte sig ved.
Den tabte bold:
Her har R&A vendt 180 grader i forhold til hvad de indførte for to år siden, hvilket fremgår af
decisions 27-1/2 og 27-1/2.3

Eksempel:
Lad os forestille os at du spiller et givet hul. Dit drive enden midt fairway, men dit andet slag
ender i tykt rough. Efter at have søgt i nogle minutter, går du nu tilbage for at spille en ny bold
i henhold til regel 27–1, og dropper en ny bold.
Efter at bolden er droppet, men inden du slået et slag til bolden, råber de andre i gruppen at
de har fundet din oprindelige bold.
(Var dette sket sidste år, skulle du have samlet den droppede bold op, og forsat med den
oprindelige bold.)
Fremgangsmåde: Nu er vi tilbage til før 2004. D.v.s., at i det øjeblik du har droppet en bold,
ved at følge en anvendelig regel, er den droppede bold, bolden i spil. Spil med enhver anden
bold en den droppede, vil være spil med forkert bold, og med to straffeslag, måske
diskvalifikation, hvis der samtidig er tale om et alvorligt regelbrud.

NB: Hvis ovenstående eksempel var for spillerens drive, og han ville sætte en ny bold i spil fra
teestedet gælder definitionen ” Bold i spil ”, og bolden er ikke i spil før der er udført et slag til
bolden.

På green:
Lad mig så gå videre til en afgørelse som de fleste vil syntes ganske godt om.
Det hedder at vi skal have begge fødder på samme side af puttelinjen når vi putter. Mange af
os har vært i en situation hvor vi bare skulle slå det sidste lille putt i, og for at undgå at stå i
puttelinjen til en medspiller, har vi valgt at markere eller kan vi ha stået ”ulovlig”, både uden at

vide det eller ønske det, men vi har gjort det af høflighed overfor de andre. Nu kan vi alle tage
det med ro, og måske spare tid. En sådan ”tap-in” med fødderne placeret lidt uheldigt skal
ikke medfører straffeslag i henhold til decision 16-1e/2, R&A siger direkte ” The purpose of
Rule 16-1e is to prevent a “croquet” style of putting".
Så kom i gang med de små putt, med et ben på hver side av puttelinjen, altså såfremt dette
sker af høflighed!

Råd om afstande:
De der har været i Spanien og andre steder og benyttet golfbil med GPS installeret, har givet
vis benyttet dette ”Ulovlige” hjælpemiddel. Nu kan dette udstyr lovliggøres. Decision 143/0.5 tillader nemlig brug af instrumenter som måler afstanden. Her er noget af teksten i den
nye udgave: ”May a Committee, by Local Rule, permit the use of distance measuring devices?”
R&A svarer: “Yes. A Committee may establish a Local Rule allowing players to use devices that
measure distance only...” For at få eksakte mål, må der ofte installeres en speciel reflektor på
flagstængerne, og denne skal som regel være alt andet en rund, noget golfreglerne kræver,
altså, at flagstang med påsat udstyr, skal være. Derfor har de formået at lave en ny decision
17/3.5 som tillader sådanne reflektorer, selv om de ikke er runde. Hvad gør man ikke for at
tilpasse sig..? Men lad mig nu hellere komme lidt grus i maskineriet. Dette med GPS og andre
måleinstrumenter er kun tilladt brugt hvis en lokal regel bekræfter det. Hvis ikke, er det ligeså
forbudt som det altid har været.
Hvad så med vores normale runder? Hidtil har det jo været et regelbrud at spørge om distance
til flaget. Er der nu ingen straffeslag for dette? Nej - Når man først tillader at en GPS kan
benyttes, ja så må andre faktorer også tilpasses. Derfor har man revideret decision 8-1/2 så
det nu er tilladt at spørge praktisk talt hvem som helst om distancen mellem to punkter, for
eksempel fra bolden og til hullet. Tidligere var det op til spilleren at bedømme afstanden, men
nu anser R&A dette for at være ”public information”. Decisions 8-1/2.5 som indtil årsskiftet gav
straf for en sådan informationsudveksling er trukket tilbage.
Løse naturgenstande:
Tidligere kunne en spiller pådrage sig straffeslag hvis han fjernede en løs naturgenstand
indenfor to køllelængder fra bolden, og bolden derved flyttet sig. Der er ikke længer nogen
præcisering af de to køllelængder, men R&A bekræfter i en ny decision at det er spillerens
ansvar at overbevise om at han ikke har foretaget sig noget som kunne få bolden til at flytte
sig i forbindelse med en løs naturgenstand – uanset hvor tæt på eller langt væk den lå. R&A
har en ganske streng tekst i decision 18-2a/30.5: ”Any doubt as to whether the player caused
the bold to move should be resolved against the player.”

Vandhazard og Nye løse naturgenstande.
Vand ”Hazard” er et meget flot og varierende natursceneri på golfbanen men sker jo desværre, at bolden forvilder sig
ned i en sådan. Lad mig lige præcisere fremgangsmåden: Hvis man har slået sin bold mod en vandhazard, og man er
enig i, at der er rimeligt bevis for, at bolden er tabt i vandhazarden, kan spilleren efter regel 26 droppe en bold bag
vandhazarden, idet han holder det punkt, hvor bolden krydsede hazardgrænsen mellem flaget og droppestedet.
Hvis man efter at have droppet en ny bold finder sin oprindelige bold udenfor hazarden – uanset om det er indenfor 5
min., skal man fortsætte spillet med den droppede bold, der nu er bolden i spil. Her er så det nye jf. decision 26.1-16.
Såfremt man i stedet finder den oprindelige bold i vandhazarden, og man ud fra findestedet kan se, at der er droppet et
forkert sted, skal man droppe om i henhold til det nye skæringspunkt. I begge tilfælde får spilleren 1 straffeslag.
Endnu en ændring i de nye Decisions er: 23 - / 5.5 Status for insekt-lignende dyr
”I sammenhæng med golfreglerne betragtes insektlignende dyr som f.eks. edderkopper, som
insekter og er derfor løse naturgenstande. Et spind fra en edderkop betragtes som skud fra et
insekt og er også en løs naturgenstand, selv om den er fæstnet til et andet objekt.”
Det betyder, at de må fjernes uden straf alle steder undtagen i en hazard. (Regel 23-1)

Så pas meget på:
Hvis man, før man udføre et slag til en bold, der er i en hazard, berøre eller flytter
et spindelvæv, så pådrager man sig 2 straffeslag. (Regel 13-4c), dette gælder også i
tilbagesvinget!
Køller og lignende:
Her er der ændret lidt i opfattelsen ” Normalt brug ”, og således hvornår en køller må
erstattes/repareres. De normalt meget temperamentsfulde og øvrige interesserede kan slå op
decisions 4-3/1 og 4-3/7.
I decision 14-3/10.5 spørges der om det vil være tilladt at benytte ”stretching devices”, og
R&A kommer med en mærkelig formulering:

” During a stipulated round, it is permissible to use a device designed for stretching unless the
device is designed specifically to be used in a golf swing”.

Nu kunne man så tro at man ikke længere måtte benytte en golfkølle til at foretage strækøvelser
med. Men rolig - sådan skal det ikke fortolkes, og en ændring er ganske givet på vej.
Droppezoner:
Når vi kommer til en droppezone, kan være godt komme i tvivl om hvordan man da skal forholde
sig. R&A har sat op fine, klare regler for drop og mulig omdrop i en droppezone. Den korte version
lyder omtrentlig sådan, at hvis bolden under drop triller mindre en to køllelængder fra hvor den traf
jorden, skal bolden spilles hvor den kommer til hvile. Dette gælder også hvis den triller ud af
droppezonen, og hvis den triller nærmere hullet. Mange tror fejlagtigt at bolden skal komme til
hvile i droppezonen. Detaljerne kan du i øvrigt se i decision 33-8/34.

Spillerens eller komiteens ansvar?
Regel 6 omhandler "Spilleren" Her er det nu bestemt, at såfremt to spillere glemmer at bytte
scorekort og derefter udfylder det forkert – A skriver B´s score på A´s scorekort og vise versa.
Scorekortene underskrives og afleveres, før man opdager sin fejltagelsen. Tidligere var det
diskvalifikation. Nu er der ingen straf, turneringsledelsen skal blot rette navnene.

Jeg håber med ovenstående indlæg kan redde enkelte for at komme uheldigt af sted på grund af de
nye ændringer. Husk regler er til for at hjælpe, samt gøre spillet så retfærdigt som muligt – ikke til
at slå hinanden I hovedet med. Men reglerne skal følges, det er dit ansvar.

