
20 regler om golfförändringar 2019 du bör känna till.

1. Droppa från knähöjd (INTE axelhöjd).
2.  Mät området för att droppa med den längsta klubban i
     baggen (förutom en putter).
3.  Droppa i och spela från lättnadsområdet.
4.  När du droppar på flagglinjen kan din boll inte spelas
     närmare hålet än din valda referenspunkt.

    5.  Tid att leta - 3 minuter (INTE 5 minuter)
    6.  Om du oavsiktligt flyttar bollen när du söker efter den, lägg
         tillbaks den utan plikt.
    7.  Ingen plikt för en dubbel träff - det räknas bara som ett slag.
    8.  Ingen plikt om din boll träffar dig eller din utrustning oavsiktligt
         efter ett slag.
    9.  Ingen plikt om din boll träffar flaggstången när du har valt att
         lämna den i hålet.
  10.  Spikmärke och annan skoskada på puttinggreen kan repareras.
   11.  Boll som oavsiktligt rubbas på putting green - ingen plikt och
         återplaceras.
  12.  Markerad boll, lyft och placerad på puttinggreen flyttas av vinden
         till en annan position - återplacera bollen till ursprungsplatsen.
  13.  Pliktområden ersätter vattenhinder, och du kan flytta lösa
         föremål, grunda din klubba och göra provswing i pliktområden
         utan plikt, precis som du kan på fairway eller i ruffen.
  14.  Du kan inte ta lättnad i ett pliktområde om du inte är till minst
         95% säker på att din boll är i pliktområdet.
  15.  I bunkrar kan du flytta lösa föremål.
  16.  I bunkrar får du inte röra sanden med din klubba i området

precis framför eller strax bakom din boll, under din backsving
         eller vid övningsswing.
  17.  Fri lättnad är tillåten om din boll är pluggad på fairway eller i
         ruffen (med "pluggad boll" betyder det att en del av din boll ligger

  under markens nivå)
  18.  Ospelbar boll i bunker - extra möjlighet att droppa utanför
         bunkern med 2 slags plikt.
  19.  Du får inte låta din caddy eller din partner stå bakom dig när du
         börjar ta din stans.
  20.  Din tid för spel - det rekommenderas att du inte tar längre tid än
         40 sekunder för att slå ditt slag (och vanligtvis bör du kunna
         spela snabbare än så - och Ready Golf i slagspel uppmuntras.



Med de nya reglerna får du bland annat:
 putta med flaggstången i hål
 laga spikmärken på green
 leta boll i max tre minuter
 plocka bort lösa naturföremål överallt
 grunda klubban i röda och gula pliktområden
 en uppmuntran att spela i fel ordning för att spara tid
 byta boll när du droppar

...och du får ingen plikt om du råkar:
 träffa dig själv eller din utrustning med bollen
 slå ett dubbelslag
 rubba din boll medan du letar
 rubba din boll på green


