
   

  

Covid-19-relaterad vägledning i regler för golfspel 
från R&A, med svenskt klargörande 
(R&A:s vägledning kan läsas i engelskt original på randa.org.) 

R&A 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.  

Efter varje punkt i R&A:s vägledning följer svensk rekommendation och klargörande från 
Svenska Golfförbundets Regelkommitté (RK) samt förbundsläkare Sten Forsberg.  
 

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. 

Till exempel: 

• Spelaren kan själv ange sin hålscore på scorekortet (det är inte nödvändigt för 
markören att göra det). 

• Det är inte nödvändigt att markören fysiskt intygar spelarens score, men någon form 
av verbalt intygande bör i så fall ske. 

• Det är inte nödvändigt att fysiskt lämna in ett scorekort till klubb/tävlingsledning om 
den kan acceptera resultaten på något annat sätt. 

Svensk rekommendation och klargörande  
R&A har givit ett antal bra exempel ovan. Vi anser att aktuell klubb/tävlingsledning 
ska känna stor frihet att använda någon av dessa metoder eller något liknande. 

 

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. 

Svensk rekommendation och klargörande  
Här föreslår vi att aktuell klubb/tävlingsledning inrättar en ordningsföreskrift som säger 
att spelaren bör låta flaggstången stå kvar i hål.  Brott mot ordningsföreskrift är inte 
pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a. 

https://www.randa.org/en/news/2020/03/covid-19-related-guidance-on-the-rules-of-golf


   

 

 
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. 

 

Svensk rekommendation och klargörande  
Vi hoppas att ordningsföreskriften om flaggstången (se ovan) är inrättad. Då handlar det 
bara om att spelaren ska ta upp bollen ur hålet. Spelaren bör då, av hänsyn till andra, 
använda handske.  

Även detta ska vara en ordningsföreskrift. Brott mot ordningsföreskrift är inte 
pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a. 

Uppdatering 31 mars: Klubb/tävlingsledning kanske väljer att göra hålet grundare, t ex 
genom att vända på själva koppen eller lägga något material i hålet. Om detta görs lämnar 
SGF:s Regelkommitté 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. 

 

Bild 1:   Bild 2:    

       

Ronden är en handicaprond                       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. 

Svensk rekommendation och klargörande  
Vi föreslår att alla krattor tas bort en tid framöver. Spelare bör via en ordningsföreskrift 
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. 

Uppdatering 15 maj: Om klubb/tävlingsledning väljer att inrätta en lokal regel som 
tillåter lägesförbättring i bunker är ronden 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. 

 

Informationslapp för nedladdning 
Till klubb/tävlingsledning – ladda ned malltexten med tillfälliga ordningsföreskrifter, 
anpassa till er golfklubb (välj mellan alternativ 1 och 2 – ta bort det som inte gäller för er).  

Skriv sedan ut och publicera, sätt upp och/eller dela ut i samband med spel och tävling på er 
anläggning. 

Ladda ner mallen här 

https://golf.se/globalassets/regler-och-handicap/mall-for-tillfalliga-lokala-ordningsforeskrifter-i-samband-med-corona.docx
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