
Golfens 10 gyllene regler:

1. Spela bollen som den ligger. 

2. Du får inte flytta, böja eller bryta något växande eller fast, utom då du tar din naturliga stans eller 
sving. Pressa eller tryck inte ner någonting. 

3. Du får flytta naturföremål som inte är fasta eller växande, utom i vattenhinder eller bunker. 

4. Hindrande föremål får flyttas. För fasta hindrande föremål får du ta lättnad genom att droppa din 
boll inom en klubblängd från närmaste punkt för lättnad, dock ej närmare hål, dock ej om föremålet 
definierar out of bounds (vit pinne). 

5. Du får ta lättnad för tillfälligt vatten, mark under arbete, hål eller högar gjorda av grävande djur, 
var som helst utom i ett pliktområde. På green placerar du bollen på närmaste punkt för lättnad, 
dock ej närmare hål. I andra fall droppar du bollen inom en klubblängd från närmaste punkt för 
lättnad, dock ej närmare hål. I en bunker droppar du utan plikt i bunkern, eller med 1 slags plikt om 
du droppar utanför i flagglinjen.

6. I en bunker, FÅR DU INTE vidröra sanden med handen eller grunda klubban innan du slår ditt slag. 
I ett pliktområde FÅR du grunda klubban.

7. Om du slår din boll till ett pliktområde med gula pinnar, och inte kan hitta eller spela den, får du 
antingen droppa din boll på flagglinjen eller på den plats där du slog ditt senaste slag. På tee får du 
pegga bollen. Om du slår din boll till ett pliktområde med röda pinnar, får du även droppa din boll 
inom två klubblängder från den punkt där bollen sist skar hindrets gräns eller på motsatta sidan av 
pliktområdet droppa så långt bak du vill i flagglinjen. Ett slags plikt i samtliga fall. 

8. När du slår din boll out of bounds eller inte kan inte hitta den efter tre minuters letande, får du 
med ett slags plikt gå tillbaka och droppa en boll på den plats där du slog ditt senaste slag. På tee får 
du pegga bollen. Om du tror att du har slagit din boll out of bounds eller att den är förlorad i ett 
pliktområde, bör du spela en provisorisk boll innan du går iväg och börjar leta efter den första. 

9. När din boll är ospelbar får du droppa en boll på den plats där du slog ditt senaste slag, med ett 
slags plikt. På tee får du pegga bollen. Alternativt, droppa bollen inom två klubblängder, dock ej 
närmare hål, eller droppa din boll på flagglinjen med ett slags plikt. Om bollen är i en bunker, kan du 
droppa i eller utanför bunkern, med 1 eller 2 slags plikt. Om du inte kan spela din boll som är i ett 
vattenhinder, se Gyllene Regel nr 7. 

10. Du får reparera nedslagsmärken, spikmärken och gamla hålpluggar på green som är i din puttlinje 
men inte laga luftningshål eller naturliga ojämnheter. 


