
Velkommen

til golfens verden…!
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Norges Golfforbund har satt sammen en bildepresentasjon om

golfvett og golfregler som vi håper kan være til hjelp for

nybegynnere og andre som vil repetere og lære mer om dette

temaet.

Vi takker Per Arvid Langseth, John Edgar Nilsen og Terje Morstøl

for god hjelp og Nils Jørgensen og Lars Otto Bjørnland for mange

fine bilder.

God fornøyelse og lykke til!



Mål for VTG-opplæringen

• Skape trivsel, glede 
og sikkerhet

• Vise omsorg for 
anlegg og hverandre

• Felles holdning og 
respekt for regler og 
bestemmelser

• Best mulig teknikk og 
akseptabel 
spillehastighet
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Dette bør vi vite litt om

• Golfens idé og 

tradisjon

• Golfbanen og 

golfklubben

• Ord og uttrykk

• Utstyr

• Treningskortet

• Golfvett og sikkerhet

• Regler

• Handicap

• Golfkortet
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Sikkerhet er det viktigste!

I regelbokens seksjon I kan du

lese mer om oppførsel på banen,

etikette eller golfvett, som vi 

velger å kalle det. 
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Farlige steder på banen

Regelboken seksjon I –

Sikkerhet
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Slik skal du stå når noen skal slå…!
Husk å stå rolig og vær stille!
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Vent til banemannskapet er ferdig 

og vinker deg frem!
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En golfbag på banen er et 

stoppsignal

Regelboken 

seksjon I –

Sikkerhet

9



Ved blinde slag brukes ofte ulike 

former for varsling - her en bjelle …..

Sikkerhet
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Når ballen er på ville veier…

Det er bedre å 

dukke en gang for 

mye enn å bli truffet 

av en golfball!

Du skal 

ALLTID rope 

FORE når 

du ikke kan 

se hvor 

ballen din 

lander!
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Gode rutiner er viktig!

• Vær klar til å slå når 

det er din tur!

• Følg med på hvor 

ballene går og hjelp til 

å lete!

• Husk å slippe 

igjennom hvis det er 

ledig hull foran!

S
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Maks fire timer på en runde…!

Regelboken seksjon I - Spillehastighet

Husk!
Din plass på 

banen er rett bak 

gruppen foran 

deg, og ikke rett 

foran gruppen bak 

deg!
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Undervisning og trening bør skje på 

drivingrangen - ikke på banen!
Regel 7 og 8
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Spill med rangeball er tyveri…!

Rangeballer 

er annen 

manns 

eiendom.
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Urettferdig - hva gjør jeg nå da…?
”Bad luck” – ballen må spilles som den ligger!
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Når minuttene teller…

Når nedslagsmerket repareres 

først etter 10 minutter eller senere:          

15 dager for å lege skaden

Når nedslagsmerket repareres 

innen 5 minutter:                 

Skaden leges innen 24 timer

17



Så husk å reparere nedslagsmerker…!

Du er ferdig når overflaten kan puttes på!

•Bruk en greengaffel. 

•Stikk ned ved kanten av nedslagsmerket. 

•Nedslagsmerket skal lukkes ved forsiktig vridning med greengaffelen. 

•IKKE løft opp midten av nedslagsmerket. 

•Jevn til overflaten med køllen eller foten. 
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Puttelinjen – en beskyttet helligdom…!
Regelboken seksjon I – På puttinggreenen

Vær forsiktig så du ikke tråkker i 

noens puttelinje.

Se godt etter hvor de andre spillernes 

markører er plassert.
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Golfvett på greenen

• Plasser bagen på vei mot  

neste utslagssted

• Marker din ball hvis 

nødvendig

• Reparer nedslagsmerker

• Forbered neste putt mens 

du  venter

• Stå på skyggesiden av 

hullet når du passer 

flagget
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La mobiltelefonen ligge i bagen!
Husk å sette den på lydløs!!!
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Røyk og snus 

hører ikke hjemme på golfbanen…!

I juniorturneringer 

er røyking og 

snusing FORBUDT 

for spillere/caddies  

under spill av en 

fastsatt runde!

HUSK:
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Golf – en idrett for alle…!

Bruker du 

golfbil på en 

golfrunde, så 

følg klubbens 

regler for bruk 

av golfbil. 

Reglene er ofte 

forskjellige fra 

klubb til klubb!
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Definisjoner

Les i regelbokens seksjon I –

definisjoner – hva disse viktige 

uttrykkene betyr!

Bane

Spillefelt

Utslagssted og puttinggreen 

Hinder – bunker og vannhinder

Løse naturgjenstander

Hindringer – flyttbare/ uflyttbare

Unormale grunnforhold som 

tilfeldig vann, hull laget av 

gravende dyr og grunn under 

reparasjon (GUR) 24



Spillefeltet er ikke alt på banen…! 

Spillefeltet er hele området på banen unntatt 

utslagssted og puttinggreen på hullet som blir spilt og 

alle hindre på banen.
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Merking av banen

Hvite staker – banens grenser

Gule staker – vannhinder

Røde staker – sidevannhinder

Blå staker – grunn under reparasjon

Blå staker med hvit topp – GUR med

spilleforbud



Det finnes to typer hindre…

Bunker Vannhinder og sidevannhinder
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Flyttbare hindringer…
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Løse naturgjenstander…
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Merking på utslagsstedet

Rødt utslagssted

Blått utslagssted

Gult utslagssted

Hvitt utslagssted

Sort utslagssted

De seneste årene er det blitt alt vanligere å bruke skilt som beskriver banens 

totale lengde fra respektive utslagssted. Teemarkering fra «rød» tee kan for 

eksempel hete 45 (4500 m totalt).



Hvem eier hvilken ball…?
Regel 12-1 og 12-2

31



Hva kan jeg pegge opp ballen med…?
Regel 11-1
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Mellom markeringene                             

Regel 11og to køllelengder bakover…

Utslagsstedet 

er et 

rektangulært 

område, to 

køllelengder i 

dybde, der 

fronten og 

sidene er 

markert med 

ytterkanten 

av to merker.
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Hvor mange køller …?
Regel 4-4

Maks     

14 køller

Mer enn 14 køller:

To straffeslag for 

hvert hull – maks. 

fire slag per runde
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Spillets idé:

Ballen spilles som den ligger… Regel 13–1

og 13-2
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Du har 5 minutters letetid…!
Definisjon – Mistet ball
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Ballen må spilles som den ligger…!
Regel 13-1 og 

13-2
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Dette er kort og godt juks…!
Regel 13-2
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Ikke all hjelp er tillatt…!
Regel 14-2
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Pass deg vel i bunker…!
Regel 13-4
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Spille på feil ball koster dyrt…!
Regel 15

Det er ikke din ball. Den ballen er min!
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Hva har jeg lov til i puttelinjen…?
Regel 16-1
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Slik bør ballen markeres på green…!
Regel 20-1

Marker bak ballen –

ikke under!
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Når ballmarkøren ligger i puttelinjen…
Regel 20 -1
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1 – 2 – 3 – 4 … 10!
Regel 16-2
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Pass av flaggstangen…
Regel 17
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Vis aktsomhet på greenen…!
Regel 17 og 24

Hva skjer hvis 

hullkoppen 

følger med 

opp…?
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Når er en ball hullet ut…?
Definisjon og regel 17-4
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Når en ball i ro blir flyttet…!
Regel 18
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Når ball i bevegelse får forandret 

retning eller blir stoppet…! Regel 19
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Ball får forandret retning eller blir stoppet…!
Regel 18-5 og 19-5
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Løfting, dropping og plassering…!
Regel 20

52



Når ballen blir spilt fra feil sted…!
Regel 18-2 og 20-7
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Droppe, plassere, legge tilbake

Droppe - Spilleren

Plassere - Spilleren eller partneren

Legge tilbake - Spilleren, partneren eller

den som løftet ballen

Regel 20
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Bare én måte å droppe på…!
Regel 20-2
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Når skal det foretas omdropping…?
Regel 20-2
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Løse naturgjenstander kan fjernes…!
Regel 18-2a og 23 

Hvis ballen 

forandrer leie 

pådrar 

spilleren seg 

ett straffeslag 

og ballen må 

legges tilbake.
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… men ikke i et hinder!
Regel 13-4
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Når en hindring kan flyttes…!
Regel 24-1

Flyttbar 

hindring kan 

flyttes/fjernes 

over alt på 

banen.
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Når en hindring ikke kan flyttes…!
Regel 24-2
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Veier og stier gir fri dropp, men…

Husk å lese 

lokale regler:

En lokal regel 

kan integrere 

stier og veier 

som en del av 

banen.

Regel 24-2
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Når hindringen er UTE…!

En kunstig 

hindring som 

er utenfor 

bane (UTE) 

gir ikke fritak.

Regel 24-2
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Gjerde som banegrense
Regel 24-2
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Når er en ball ”out of bounds”…?
Definisjon og Regel 27-1
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Uflyttbare hindringer i vannhinder
Regel 24-2

65



Når punkt for fritak…!
Regel 24-2
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En køllelengde ved fritak…!
Regel 24-2
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Når grunnforholdene er unormale…
Regel 25-1

68



Hvor er nærmeste ballpunkt…?

Etter som stansen skal være 

utenfor GUR, kommer dette 

ballpunkt lengrei fra det 

opprinnelige leie.
Dette er det 

nærmeste av de to 

ballpunktene.

Ball-

punkt

Ballens leie

Midtlinje

Ballpunkt

Regel 25-1
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Når ballen blir våt og ”synker”…!

GULT: Vannhinder

RØDT: Sidevannhinder

Regel 26-1

70



Vannhinder – merket gult…!
Regel 26
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Sidevannhinder – merket rødt…!
Regel 26
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Når er en ball i sidevannhinder…?
Regel 26-1
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Droppemuligheter etter regel 26
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Provisorisk ball:

For å spare tid kan spilleren… Regel 27-2
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Når ballen er uspillbar kan det lønne seg å…!
Regel 28
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Sett aldri en golfregel til side…!
Regel 1-3
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Hullenes oppbygning og 

handicapsystemet

Par Meter (opp til)

Damer

Meter (opp til)

Herrer

3 200 225

4 180-390 200-450

5 360+ 400+
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Føring av 

scorekort

De felter som her er
skravert med gult og 

merket med rødt 
skal fylles ut.
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Spillehandicap-

tabell damer
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Spillehandicap-

tabell herrer
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Utregning av Stableford-poeng 

• Stableford er slagspill hvor det spilles 

om poeng på hvert hull.

• Utgangspunkt i spillehandicap -36.

• Spillehandicap eller handicapslag 

fordeles mellom hullene fra og med 

hull med indeks 1 og så langt det 

rekker. I dette tilfellet blir det to 

handicapslag per hull.
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Utregning av Stableford-poeng

Spilles hullet på par pluss tildelte handicapslag ”brutto 
par”, får spilleren 2 poeng. Ett slag mer gir 1 poeng og 
over dette gis 0 poeng. Spilles det under ”brutto par”, gis 1 
poeng i tillegg for hvert slag under. 

2 over ”brutto par” eller mer = 0 poeng

1 over ”brutto par” = 1 poeng

Samme som ”brutto par” = 2 poeng

1 under ”brutto par” = 3 poeng

2 under ”brutto par” = 4 poeng

3 under ”brutto par” = 5 poeng
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Utregning av Stableford-poeng

• Poeng for hele runden summeres. Har du 36 poeng, har du 

spilt til ditt handicap. Har du mindre enn 36 poeng, har du spilt 

dårligere enn ditt handicap.

• Husk å plukke opp ballen når du spiller Stableford og du ikke 

lengre kan få poeng på hullet.
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Handicapkategori 6

• Starter på EGA handicap 54 og går ned til 37. 

• Registreres i GolfBox

• Kun hele slag, ikke desimaler

• Justering kun nedover og kun med hele slag


