Lettelser i koronarestriksjonene
Gjelder fra 18. juni 2021 og inntil nye endringer blir publisert.

Dette dokumentet erstatter det tidligere publiserte dokumentet «Covid-19 relaterte
modifiseringer av golfreglene ved handicaptellende runder og turneringer», av 1. januar 2021.

Vi begynner å nærme oss normale tilstander på golfbanene, og det innføres nå lettelser ved
blant annet starting, scorekort, hullkopper, flaggstangen, raker i bunkere, premieutdeling og
ballbøtter på driving-range.
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Det er brukernes ansvar at bruken er innenfor smittevernreglene. Husk å informere om at
berøringsflater må sprites og tørkes av.
Det er ikke lenger påbud om løpende start fra hull 1. Det betyr at alle andre former for start
kan benyttes, inkludert Shotgun-start. Husk å holde avstand til hverandre.
Raker kan legges tilbake i bunkere. Dersom en klubb ikke kan eller ønsker å legge rakene
tilbake i bunkere kan klubben innføre en midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker
fordi raker er fjernet. Se teksten nedenfor, som må benyttes i en slik lokal regel for at en
runde kan være handicaptellende.
Flagget kan tas ut av hullet. På hvert hull kan én av spillerne i hver gruppe ta flaggstangen ut
av hullet ved å benytte et rent håndkle, klut eller annen liknende gjenstand som forhindrer
direkte berøring av flaggstangen. Den samme spilleren som tok flaggstangen ut, må sette
den tilbake i hullet ved å benytte samme gjenstand.
Scorekort på papir kan benyttes som normalt. Husk å sprite hendene ved bytte av scorekort
og innlevering til Komiteen i turneringer.
Ballbøtter kan brukes på driving-range. Det må i så fall settes opp tydelige plakater med
informasjon om at det er et individuelt ansvar å sprite hendene før og etter bruk. Antibac
bør være tilgjengelig.
Premieutdelinger kan gjennomføres. Dersom golfklubber avholder samlinger før og etter
turnering, vær oppmerksom på at det er ulike antallsbegrensninger ute og inne.
Hullkoppene kan tilbakeføres til det normale. Se definisjonen av «hull» og «hullet ut» i
golfreglene.
Dersom en golfklubb velger fortsatt å ha modifiserte hullkopper kan hullet gjøres grunnere,
slik at hullets dybde blir mindre enn 101,6 mm, slik at ballen ikke faller helt ned i bunnen av
hullet (se bilde 1 nedenfor). Når en ball er i ro etter et slag, og noen del av ballen er i hullet
under greenens overflate (se bilde 1) anses ballen å være hullet ut, selv om ikke hele ballen
er under greenens overflate.
Hvis ingen deler av ballen er i hullet under greenens overflate, er ballen ikke hullet ut og må
bli spilt som den ligger.
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Bilde 1

Runden er handicaptellende

Bilde 2

Runden er ikke
handicaptellende

Når raker er fjernet fra bunkere
Når raker er fjernet kan klubben velge å innføre en midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker.
Det er da to viktige forutsetninger:
1) Raker må være fjernet, og
2) Teksten i den midlertidige lokale regelen må være ordrett som skrevet nedenfor, for at
runden kan være handicaptellende.
Denne lokale regelen er bare mulig å innføre under koronasituasjonen og inntil NGF trekker denne
muligheten tilbake.
Midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker
Når en spillers ball ligger i en bunker, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere
den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:
•
•

Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde fra
referansepunktet, men med følgende begrensninger:
• Begrensninger for plassering av fritaksområde:
o Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
o Må være i bunkeren.
Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke
fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.
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