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De almindelige straffe i hulspil og i slagspil er fastsat i nedenfor nævnte to golfregler: 

Regel 2-6. Almindelig straf i hulspil 

Straffen for overtrædelse af en regel i hulspil er tab af hul, medmindre andet er foreskrevet. 

  

Regel 3-5. Almindelig straf i slagspil 

Straffen for overtrædelse af en Regel i slagspil er to straffeslag, medmindre andet er foreskrevet. 

 

I adskillige tilfælde er der imidlertid for begge spilleformer foreskrevet en anden straf end den almindelige 
straf. 
Der opstår derfor ofte tvivl eller diskussioner på banen i forbindelse med situationer, hvor en spiller 
pådrager sig en straf. Hvornår får man f.eks. i slagspil ét eller to straffeslag? 
 

- Den almindelige straf i slagspil er to straffeslag, men i hele 16 tilfælde er straffen kun ét straffeslag. 
 
- Selv om tab af hul er den almindelige straf i hulspil, findes der 17 tilfælde, hvor straffen i hulspil er ét 
straffeslag. En straf på 2 slag forekommer aldrig i hulspil. 

 
Hvornår kan du så ”nøjes” med ét straffeslag? 
 

I følgende 16 tilfælde får du ét straffeslag i både hulspil og slagspil: 

1. Hvis bolden er ubrugelig til spil, og du løfter din bold uden først at bekendtgøre din hensigt. Regel 5-3. 

2. Hvis du vil identificere din bold, og du løfter bolden uden først at bekendtgøre din hensigt. Regel 12-2. 

3. Hvis du rammer bolden mere end én gang. Regel 14-4. 

4. Når din bold hænger ind over hullet. Hvis bolden først falder ned i hullet, efter at du er nået frem til 

hullet og har ventet i yderligere 10 sek., anses du for at have spillet i hul med dit sidste slag, men du 

skal lægge 1 straffeslag til din score. (Hvis bolden falder ned i hullet inden for de 10 sek. er der 

naturligvis ingen straf). Regel 16-2. 

5. Hvis du eller din partner løfter eller flytter din bold i hvile, berører bolden med vilje eller forårsager at 

den flytter sig (undtagen hvor det er tilladt efter en regel: se undtagelserne i regel 18-2a), eller hvor 

dit eller din partners udstyr flytter bolden. Regel 18-2a. 

6. Hvis din bold flytter sig efter at du har fjernet en løs naturgenstand. Regel 18-2a, jfr. regel 23-1. Det 

gælder kun "through the green".  På green er der ingen straf.  

I hazarder er det forbudt, Regel 13-4c. 

7. Hvis din bold flytter sig efter adresseringen, og inden du har slået til den – uanset hvor lang tid der 

går. Vi kan også sige det på denne måde: Du har ansvaret for bolden efter at du har adresseret den. 

Regel 18-2b. 

8. Hvis du med din bold rammer dig selv, din partner, din caddie eller dit udstyr. Regel 19-2. 

9. Hvis du løfter en bold, der skal genplaceres, uden at markere den. Regel 20-1. 

10. Hvis din bold droppes på forkert måde, eller hvis den droppes af andre end dig selv, og fejlen ikke 

rettes. Regel 20-2a. 

11. Hvis du renser din bold for grundigt, 1) når du vil afgøre, om den er ubrugelig til spil, 2) når du vil 

identificere den, eller 3) hvis du renser bolden, når den skal løftes, fordi den er til gene eller hjælp for 

spil. I alle andre tilfælde må du rense bolden, når du løfter den. Regel 21. 
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http://golfprofessor.dk/index.php?id=127
http://golfprofessor.dk/index.php?id=134
http://golfprofessor.dk/index.php?id=144#c330
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12. Når du vil droppe ud af en bunker, hvor der er en ikke flytbar forhindring, regel 24-2b(ii), areal under 

reparation eller andre unormale overfladeforhold, som du kan finde i regel 25. Du kan naturligvis 

stadig droppe gratis, hvis du holder dig inden for bunkerens grænser. 

13. Det samme tilfælde som nævnt under pkt. 12, men hvor bolden er tabt i en bunker, der har de samme 

unormale tilstande. Regel 25-1c(ii). 

14. Når du vil droppe ud af en vandhazard. Regel 26-1 og regel 26-2. 

15. Hvis du går tilbage og slår, hvor du sidst slog fra (slag og afstand), hvis din bold er out of bounds, eller 

hvis din bold er tabt, fordi den ikke er fundet inden fem minutter. Regel 27-1. 

16. Hvis du erklærer din bold uspillelig. Regel 28. 

 

Desuden får du et straffeslag i tilfælde 17 – og det gælder kun i hulspil: 

 

17. Hvis din modstanders bold i hvile bliver flyttet af dig eller dit udstyr på anden måde end under 

søgning, fx ved at træde på den, skubbe til den eller løfte den uden bemyndigelse. Regel 18-3b. 

Note: Alle links refererer online til http://www.golfprofessor.dk 

Golfregler og decisions på dansk af Ole Wind. 

En lignende liste findes på www.golfprofessor.dk, men listen ovenfor er ajourført med de seneste ændringer. 
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