Covid-19-relaterad vägledning i regler för
golfspel/golftävling från R&A och SGF och vad
som gäller på Bokskogens GK
UPPDATERAD 2020-06-30
(R&A:s vägledning kan läsas i engelskt original på randa.org.)
R&A och SGF har fått ett antal frågor från arrangörer av golftävlingar angående vägledning i
Regler för golfspel med anledning av Covid-19-utbrottet. Syftet med denna skrivelse är
att ge vägledning i hur vissa frågor kan hanteras.

Bokskogens GK har nedan vad som gäller på Bokskogens
GK

Resultathantering i slagspel (Regel 3.3b)
Avseende oron för att hantera och byta scorekort (vilka kan vara antingen i pappersformat eller i
elektronisk form vilket redan tillåts enligt golfreglerna), kan klubb/tävlingsledning tillfälligt
tillåta metoder för resultatrapportering i slagspel som inte helt överensstämmer med Regel 3.3b,
eller som inte överensstämmer med de normala rutinerna enligt Regel 3.3b.
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•

•

Spelaren skriver sin hålscore på sitt egna scorekort,
samtidigt som man för sin medspelares score på sitt
egna scorekort
Det är inte nödvändigt att markören fysiskt intygar spelarens
score med en signatur, men vid inlämnande av scorekortet
efter ronden sker ett verbalt intygande att scorekorten har
gåtts igenom av medspelarna till tävlingsledningen.

Flaggstången
Klubb/tävlingsledning kan tillfälligt välja att anta någon av följande riktlinjer:

•

•

Kräva att spelaren lämnar flaggstången kvar i hålet hela tiden. Tävlingsledningen
måste fastställa om sådan riktlinje ska anges genom utfärdande av uppförandekod
eller genom en lokal regel, och om det är plikt vid brott mot riktlinjen.
Att inte ha flaggstänger alls.
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Flaggstången bör stå kvar i hålet
Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det
uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Hål
Inga modifieringar gällande definitionen av ”Hål” föreslås, men om klubb/tävlingsledning
väljer att inte följa kraven avseende definitionen av ”Hål”, vilket även kan påverka
definitionen av ”Hålad”, bör klubb/tävlingsledning fråga sitt nationella golfförbund för
klargörande om resultat från sådana ronder är handicapronder.
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Gör hålet grundare genom att lägga skum i hålet.
SGF:s Regelkommitté ger följande klargörande rörande vad som
gäller för att bollen ska anses ”Hålad” och ronden vara en
handicaprond:
När en boll har stannat efter ett slag och någon del av bollen är
under greenytan anses den hålad, även om inte hela bollen är
under markytan (se bild 1).
Om ingen del av bollen är i hålet under greenytan är bollen inte
hålad och måste spelas som den ligger.
Spelaren bör, av hänsyn till andra, använda handske när bollen
plockas ur hålet.
Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det
uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Bild 1:

Ronden är en handicaprond

Bild 2:

Ronden är INTE en handicaprond

Bunkrar
Om krattor har tagits bort från banan, eller om klubb/tävlingsledning har angett att krattor
inte ska användas, betyder det att bunkrar inte kommer vara lika jämna som när det finns
krattor på banan. Det rekommenderas dock att inte göra några modifieringar av Regler för
golfspel under sådana omständigheter, och spelare ska uppmanas jämna ut bunkrar med sin
fot eller en klubba.
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Krattor tas bort en tid framöver. Spelare uppmanas att efter slaget
jämna ut bunkrar med sin fot eller en klubba.
Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det
uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.
Bokskogens GK har en tillfällig lokal regel som tillåter
lägesförbättring i bunker med en klubblängd, och ronden är ändå
giltig som handicaprond.

Handicapronder
R&A hänvisar till de nationella golfförbunden för klargörande om resultat från ronder med
tillfälliga lokala regler och ordningsföreskrifter är handicapronder.

Svensk rekommendation och klargörande
Beslutet från Regelkommittén är att ronder spelade
enligt ovanstående rekommendationer med svenskt
klargörande är giltiga som handicapronder.

