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Etikette / golfregler 

Teestedet  

Teestedet er der hvor man starter på et golfhul. De fleste huller har minimum 2 forskellige 

teesteder, som normalt er defineret ved farver eller tal. 

Mange klubber har efterhånden 4 – 5 teesteder, hvor de bagerste teesteder henvender sig 

til elitespillerne (læs: langtslående spillere med meget lavt handicap).  

Skiltning 

På mange golfbaner er teestederne udstyret med skilte der oplyser om det respektive hul. 

Der vil typisk være oplysninger omkring hvilket hul (hullets nr.), længden på hullet, hvor 

svært hullet er (handicap nøgle, hvor handicap nøgle 1 er sværest og handicap nøgle 18 er 

nemmest) og hvordan hullet ser ud. Typisk er der også angivet et foto af hullet hvor det 

fremgår om det er lige eller om det drejer til den ene eller anden side – hvilket hedder et 

dogleg.  

Første teested 

Når du står sammen med dine medspillere og skal i gang på hul 1, så er det den der står 

først på startlisten, der har honnøren og dermed skal slå først. Hvis der ikke er lavet en 

startliste, og det er en privatrunde, så trækker man lod eller aftaler at det er den der er klar 

som starter (sidstnævnte kalder man ready golf). Mange tror fejlagtigt, at det er den med 

det laveste handicap der starter, men regler tilsiger noget andet. På resten af runden spiller 

man ready golf, så man undgår alt for lange golfrunder.  

Inden man tee´er ud, skal man fortælle sine medspillere hvilken bold man spiller med, dvs. 

mærke, nr og hvilken personlig markering man har tillagt bolden - det være sig med en 

tuds eller et stempel. Derved kan man kende boldene fra hinanden, hvis bolden skal 
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identificeres, ligesom man undgår at spille en forkert bold der udløser 2 straffeslag.  

Husk det er spillerens eget ansvar, at man altid kan identificere sin bold. Hvis du spiller 

med de mest almindelige bold typer, f.eks SRIXON, kan der ligge en del bolde af samme 

navn og nummer rundt omkring på banen, rough og skov. 

Når man starter en golfrunde, bytter man også scorekort. Det er for så vidt lovligt at føre 

sin egen score, men i RGK har vi valgt at man fører hinandens, så markøren 

(spillemakkeren) altid har let adgang til at kontrollere medspillerens score.  

Det er også en god idé at bruge eventuel ventetid på første teested til at sikre at man ikke 

har taget mere end de tilladte 14 køller, incl. putter med i baggen – Det er nemlig en 

overtrædelse af regel 4 – 4, som tillige koster straffeslag, og det er da en ærgerlig måde at 

starte en golfrunde på.  

Hvor må man slå sit teeslag fra?  

På teestedet (regel 11) skal du tee´e din bold op indenfor to køllelængder fra teesteds 

markeringernes yderside og bagud.  De 2 køllelængder behøver ikke være målt ud med 

det jern som du har til hensigt at slå ud med, der er derfor frit valg af køller i din bag der 

kan anvendes til formålet. Man må gerne have sine fødder til at stå uden for 

teestedsmarkeringerne, hvis blot bolden er placeret korrekt.  

Du må bruge en tee eller noget sammenskrabet jord, græs eller lignende, eller helt lade 

være med at bruge noget og blot lægge din bold på teestedet. Du må ikke flytte 

teestedsmarkeringerne, heller ikke hvis de står skævt eller du føler de er til gene for dit 

slag.  

mailto:info@randersgolf.dk


   
 

Randers Golf Klub 
   
Himmelbovej 22 – 8920 Randers NV – 86 42 88 69 – info@randersgolf.dk – randersgolf.dk  

 
    

Luftslag og prøvesving 

Et luftslag er et slag hvor du havde til hensigt at ramme bolden, men ikke gør det, og det 

tæller det samme som hvis du havde ramt bolden. Hvis det sker på teestedet og din bold 

bliver liggende på tee´en, skal du slå dit næste slag (dit andet slag) fra tee´en. Hvis 

luftslaget er så tæt på bolden at den falder ned fra tee´en, skal det næste slag spilles derfra 

hvor bolden ligger.  

Hvis du ønsker det, er du altid velkommen til at udføre et eller flere prøvesving, før du slår 

til bolden. Et prøvesving er en naturlig del af forberedelserne til det ”rigtige” golfslag, hvor 

man kan finde en god rytme til slaget. Prøvesvinget bør foretages i behørig afstand til 

bolden så man ikke har en chance for at ramme den. Derudover er det meget vigtigt, at 

man går væk fra teestedet når man tager prøvesving med jern, så man ikke risikerer at slå 

turf (græsstykker) op med fare for at ødelægge teestedet udnødigt.  

Resumé: 

• Den der står først på startlisten har honnøren, ellers ”ready golf”. 
• Det giver 2 straffeslag at spille en forkert bold. 
• På teestedet må du placere din bold på en tee, men du behøver ikke. Du skal vælge 

dit startsted indenfor 2 køllelængder, bagud, fra teestedsmarkeringerne. 
• Et luftslag er et slag, hvor man har intension om at ramme bolden, men det lykkes 

ikke. Luftslag tæller som et almindeligt slag.  
• Et prøvesving er et sving, hvor man ikke har intentioner om at ramme bolden. 

Prøvesving tæller ikke som slag.  
• Hvis man skubber bolden ned fra tee´en før du påbegynder dit slag, så må du 

afbryde slaget og lægge bolden tilbage på tee´en, uden at det koster dig noget.  
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Greenen 

Greenen (regel 16 og 17) er det område omkring hullet, som er ekstra kort klippet, så man 

kan få bolden til at trille jævnt. Der er visse regler, der er afhængige af om bolden ligger på 

green eller ej, men man definerer bolden som værende på green når blot en lille del har 

berøring.  

Greenen er det mest sårbare område på et golfbanen, og da det samtidig er et område, 

hvorfra mange af de afgørende slag slås, er det nødvendigt at have retningslinjer, der 

beskriver hvordan man sikrer at greenen belastes mindst muligt og som sørger for at 

forholdene forbliver så fair for alle spillere som muligt.  

Hvad må man når bolden ligger på green:  

• I golfsproget hører ting som f.eks.: kviste, grankogler, sand, løst jord og blade fra 
træer, under det man betegner som ”løse naturgenstande”, og disse må fjernes hvis 
de ligger på green.  

• Du skal reparere dit eget nedslagsmærke, og gerne alle de andre du finder på 
green, da der desværre er mange der glemmer at gøre det eller ikke kan finde deres 
nedslagsmærke.  

• Du må gerne rette skade efter sko (det man kalder spike-mærker), skrammer, 
fordybninger forårsaget at udstyr eller f.eks. en flagstang. 

• Du må gerne reparere gamle hulpropper, græspropper, samlinger mellem 
nyplaceret græstørv og skrammer eller fordybninger fra vedligeholdelsesværktøjer 
eller køretøjer. 

Hvad man ikke må når bolden ligger på green:  

• Normal praksis for at vedligeholde de normale forhold på greenen (f.eks. 
luftningshuller og vertikalskæring), 

• Vanding, regn eller andre naturkræfter, 
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• Naturlige uregelmæssigheder på overfladen (f.eks. ukrudt eller områder med syg, 
ujævn eller manglende vækst), eller 

• Naturligt slid af hullet (man må ikke rette slidte hulkanter op)  

 

Når bolden ligger på green, må den markeres, løftes og renses. Men husk at selvom den er 

markeret, må du ikke ”afprøve” hastighed mm. på green ved at rulle bolden med hånd, fod 

eller putter. Her er reglerne dog lidt tvetydige, for du må f.eks. gerne trille bolden over til 

din medspiller, hvis du ikke gør det med den hensigt at afprøve hastigheden på green. 

Men hvornår gør man det ene og hvornår gør man det andet?  Det kan være svært at 

svare præcist på, og hvis Du vil være sikker på at undgå at komme i denne kedelige 

situation, så lad være med at give anledning til diskussioner og dårlig stemning. ���� 

Rent praktisk foregår markeringen af bolden ved, at man lægger en mønt, 

markeringsmærke eller lignende bag bolden i retning mod flaget, og når bolden skal 

spilles, placeres den på nøjagtig samme sted igen, hvorefter markeringsmærket fjernes før 

man putter.  

Der er hovedsageligt to grunde til at markere sin bold. For det første giver det dig gode 

betingelser før puttet, hvor man kan sikre at der ikke sidder jord, græs eller andet snavs på 

bolden, inden man skal putte. For det andet sikrer det at dine medspillere ikke får 2 

straffeslag ved at ramme din bold, når de putter fra green. Det er derfor en god strategi, 

altid at markere sin bold når den ligger på green.  

Bemærk:  

Man bestemmer selv om man vil lade flaget stå i hullet når man putter, og det giver ikke 

straffeslag at ramme flagstangen. Du må også gerne ramme medspillernes bold uden 
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straf hvis du slår slaget udenfor green, men bolden der bliver ramt skal genplaceres så 

tæt på det sted hvor den oprindeligt lå.  

Bolden stopper på hulkanten!  

Hvis din bold stopper så tæt på hullet at den nærmest ”hænger” ind over kanten, har du 

lov til at gå frem til bolden i normalt tempo og derefter vente 10 sekunder, inden du putter 

den i. Hvis den i mellemtiden er faldet i hullet, betragtes det sidste slag som værende det, 

som fik bolden til at falde i hullet.  

Spillet ude på banen.  

Èn af de mest centrale regler i golf er Regel 13 ”spil bolden som den ligger”. Regel 13 

gælder som udgangspunkt overalt, men reglerne beskriver alligevel en række situationer 

hvor der kan eller skal afviges. Disse situationer kan deles op i 2 kategorier:  

- én kategori hvor reglerne giver mulighed for at afvige fra Regel 13, der har til 
hensigt at skabe fair vilkår for spilleren.  

- én kategori, hvor reglerne kræver at man afviger fra Regel 13, med henblik på at 
skåne banen eller anlægget.  

Spil bolden som den ligger, betyder at du f.eks. IKKE må:  

- trampe græs ned rundt om bolden, for at gøre det nemmere at slå til den 
- ikke tage prøvesving så tæt på bolden at det giver dig fordel! Dette kan være i 

roughen, hvor du høster græs væk omkring bolden, således at den bliver nemmere 
at slå. Dette kaldes også lejeforbedring.  

- knækker grene eller lignende for at få bedre plads til dit golfsving.  
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Blå pæle 

På banen kan der være områder der er markeret med blå pæle, og disse betyder at 

området er ”areal er under reparation”. ”Areal under reparation” benyttes for områder som 

golfklubbens greenkeeperne, vurderer vil give spillerne uretfærdige betingelser. Derfor 

giver regler også spilleren mulighed for selv at vælge – enten kan bolden droppes ud af 

området uden straf, eller også kan spilleren vælge at spille bolden som den ligger.  

Når du vælger at droppe ud fra et ”areal under reparation”, skal du finde den nærmeste vej 

ud – som ikke er nærmere flaget, og hvor du ikke er generet af noget indenfor det areal du 

dropper fra (eller tager lempelse fra som det også hedder). Det er derfor vigtigt at du lige 

undersøger hvor du kan/skal droppe, før du løfter bolden, da det indimellem kan være 

vanskeligt at finde et rimeligt sted, hvorfor det kan være en fordel at spille bolden som den 

ligger, i forhold til hvor du kan droppe.  

Når du har fundet udgangspunktet for hvor du vil droppe, skal du droppe bolden indenfor 

en køllelængde fra det pågældende sted – herefter må bolden rulle op til to køllelængder 

væk fra punktet hvor den lander første gang, men når bolden ligger stille må den ikke 

være tættere på flaget end den var oprindeligt.  

Blå pæle med sort top  

På banen kan der også være områder der er markeret som ”blå pæle med sort top”. Disse 

pæle betyder også ”areal under reparation”, men forskellen mellem de to typer områder er 

at hvis der er sort top på pælene, så SKAL man foretage et drop, dette er naturligvis uden 

straf og tæller ikke som et slag. Derved har man ikke den mulighed for at spille bolden 

indenfor området.  
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Blå pæle med sort top benyttes typisk for at skåne banen. Dette kan f.eks. være områder 

med nyplantninger, hvor der er sået, eller blot steder der er meget slidte og skal have lidt 

tid for at komme sig.  

Uspillelig bold 

Men hvad så hvis det viser sig at det ikke er hensigtsmæssigt at spille bolden som den 

ligger? – Så kan man være nødsaget til at droppe bolden, eller erklære bolden uspillelig. 

Hvis din bold er så uheldig at ligge inde mellem buske, vil det ofte være en god idé at 

erklære bolden uspillelig. Det er kun spilleren selv der kan gøre dette og medspillerne har 

ingen indflydelse herpå.  

Hvis Du vælger at erklære bolden uspillelig, skal du med ét straffeslag droppe bolden efter 

følgende regler.  

Du kan gå lige tilbage – så langt du ønsker, i en lige linje fra flaget gennem boldens 

oprindelige placering/leje. Eller Du kan gå tilbage og slå et nyt slag så nær som muligt for 

det sted, hvor du slog det oprindelige slag.  

Endelig er der også muligheden at droppe til siden indenfor 2 køllelængder (frit valg af 

kølle – du må f.eks. gerne bruge driveren), dog må din bold ikke ende tættere på hullet 

end der hvor du droppede fra.  

Hvis du er erklærer din bold uspillelig i bunkeren, skal du enten droppe den i bunkeren, 

eller gå tilbage og spille bolden hvorfra du slog det sidste slag. Begge disse handlinger 

koster 1 straffeslag.  
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Tommelfingerregel 

Tommelfingerreglen er, at hvis Du skal ”betale” for droppet, ved for eksempel, uspillelig 

bold, straffeområde mm. Så må du droppe 2 køllelængder fra nærmeste punkt, hvor 

bolden stadig kan rulle 2 køllelængder yderligere. Hvis det er et gratis drop ved for 

eksempel, blå pæle og ikke flytbare forhindringer mm. så må du droppe 1 køllelængde, når 

du er helt fri af genen og bolden må igen rulle yderligere 2 køllelængder. DOG IKKE 

NÆRMERE HULLET. 

Resumé: 

Du skal spille bolden, som den ligger, så husk, at du ikke må: 

• Forbedre boldens leje ved f.eks. at træde græsset ned omkring den.  
• Du må ikke forbedre din mulighed for at komme til at svinge til bolden ved at 

knække grene eller lignende.  

Ved areal under reparation, markeret med blå pæle, må du selv bestemme, om du vil 

droppe bolden fri af området eller om du vil spille bolden som den ligger.  

Ved areal under reparation, markeret blå pæle med sort top, skal du droppe fri af området 

og spille bolden derfra.  

Hvis du vælger at erklære din bold uspillelig, kan du – mod ét straffeslag, vælge at droppe 

bolden på en af de følgende måder:  

• Indenfor 2 køllelængder fra det sted bolden ligger – dog ikke nærmere hullet.  
• Så langt tilbage du vil i lige retning, fra bolden oprindelige position og flaget. 
• Så tæt som muligt på det sted hvor du slog dit sidste slag 
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Huskeliste til banen.  

• Bolde (husk personlig mærke, med tusch eller stempel) 
• Tee´s  
• Scorekort og blyant/kuglepen når der skal spille på banen. 
• Markeringsmærke 
• Pitchfork 
• Golfhandske, hvis dette bruges 
• Tøj til dagens vejr 
• Solcreme 
• Vand eller anden form for væske  

 

Regler på Green 

Hvad må man når bolden ligger på green: 

• I golfsproget hører ting som f.eks.: kviste, grankogler, sand, løst jord og blade fra 
træer, under det man betegner som ”løse naturgenstande”, og disse må gerne 
fjernes hvis de ligger på green. 

• Du SKAL reparere dit eget nedslagsmærke, og gerne alle de andre du finder på 
greenen, da der desværre er mange der glemmer at gøre det eller blot ikke kan 
finde deres nedslagsmærke. 

• Du må gerne rette skade efter sko (det man kalder spike-mærker), skrammer, 
fordybninger forårsaget at udstyr eller f.eks. en flagstang. 

• Du må gerne reparere gamle hulpropper, græspropper, samlinger mellem 
nyplaceret græstørv og skrammer eller fordybninger fra vedligeholdelsesværktøjer 
eller køretøjer. 

Hvad man ikke må når bolden ligger på green:  
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• Normal praksis for at vedligeholde de normale forhold på greenen (f.eks. 
luftningshuller og vertikalskæring), 

• Vanding, regn eller andre naturkræfter, 
• Naturlige uregelmæssigheder på overfladen (f.eks. ukrudt eller områder med syg, 

ujævn eller manglende vækst), eller 
• Naturligt slid af hullet (man må ikke rette slidte hulkanter op) 

 

Regler på banen 

Du skal spille bolden, som den ligger, så husk, at du ikke må: 

• Forbedre boldens leje ved f.eks. at træde græsset ned omkring den.  
• Du må ikke forbedre din mulighed for at komme til at svinge til bolden ved at 

knække grene eller lignende. 
• Ved areal under reparation, markeret med blå pæle, må du selv bestemme, om du 

vil droppe bolden fri af området eller om du vil spille bolden som den ligger.  
• Ved areal under reparation, markeret blå pæle med sort top, skal du droppe fri af 

området og spille bolden derfra. 
• Hvis du vælger at erklære din bold uspillelig, kan du – mod ét straffeslag, vælge at 

droppe bolden på en af de følgende måder:  
• Indenfor 2 køllelængder fra det sted bolden ligger – dog ikke nærmere hullet.  
• Så langt tilbage du vil i lige retning, fra bolden oprindelige position og flaget. 
• Så tæt som muligt på det sted hvor du slog dit sidste slag 

 

På teestedet 

• Den der står først på startlisten har honnøren, ellers ”ready golf”. 
• Det giver 2 straffeslag at spille en forkert bold. 
• På teestedet må du placere din bold på en tee, men du behøver ikke. Du skal vælge 

dit startsted indenfor 2 køllelængder, bagud, fra teestedsmarkeringerne. 
• Et luftslag er et slag, hvor man har intension om at ramme bolden, men det lykkes 

ikke. Luftslag tæller som et almindeligt slag.  
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• Et prøvesving er et sving, hvor man ikke har intentioner om at ramme bolden. 
Prøvesving tæller ikke som slag.  

• Hvis man skubber bolden ned fra tee´en før du påbegynder dit slag, så må du 
afbryde slaget og lægge bolden tilbage på tee´en, uden at det koster dig noget.  
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