Nya Regler - Nya Tider. Sjögärde erbjuder
utbildning i golfregler 2019.
År 1744 fastställdes de första golfreglerna i skriftform. Dessa regler var nedskrivna på ett blad
och omfattade tretton punkter. Sedan dess har mycket förändrats vid regelbundna mindre eller
större revisioner, samtidigt som golfens regelverk successivt har växt. Innevarande år är det
dags igen och från den 1/1 2019 gäller ett nytt regelverk som är produkten av den största
regelrevisionen i golfens historia. Redan år 2012 påbörjade R & A (The Royal and Ancient
Golf Club Club of St. Andrews) och USGA (United States Golf Association) det arbete som nu
efter åtta år äntligen har vunnit laga kraft. Målsättningen med arbetet har varit att modernisera
golfreglerna. Man har strävat efter att göra dessa mer logiska och mindre straffande mot
spelarna. Dessutom har man inriktat sig på att göra förändringar som skall främja snabbare spel.
Antalet ändringar är många. Om man studerar R & A: s hemsida https://www.randa.org/ så kan
man någonstans hitta rubriken: ”The 712 major changes of the rules of golf”. Många av dessa
regeländringar är lyckligtvis av mer kosmetisk eller formell karaktär, men faktum kvarstår när
man har granskat det nya regelverket att man kan identifiera uppskattningsvis mellan femtio
och hundra regeländringar som definitivt påverkar det dagliga spelet. Dessutom innebär de nya
reglerna möjligheten att införa vad man kallar för pliktområden, något som säkerligen kommer
att förändra hur våra banor kommer att vara markerade och spelas i framtiden. Man kan ana att
under resans gång kan har de mer konservativa Britterna och de mer pragmatiskt lagda
Amerikanarna stött sina pannor blodiga mot varandra om hur långt man skall gå när det gäller
vissa förändringar. Detta har resulterat i att mycket har skrivits i pressen och att rykten har
spridits om förändringar innan de har vunnit ”laga kraft”, vilket måste anses ha varit i oktober
2018, då den engelskspråkiga versionen av de nya regelverket kom i tryck. Vi måsta alltså inse
att allt vi hört eller läst under de två senaste åren kanske inte längre gäller i den slutgiltiga
versionen av de nya golfreglerna.
För att hjälpa Sjögärdes medlemmar att få ett grepp över de viktigaste regelförändringarna och
att navigera i det nya regelverket så erbjuder vi under våren och sommaren 2019 utbildning i
de nya golfreglerna. Vi har maximerat antalet deltagare till femtio per utbildningstillfälle och
eftersom vi hoppas på god uppslutning så kommer ett antal tillfällen med ungefär samma
innehåll att erbjudas.
Varje kurstillfälle kommer att omfatta fyra timmar inklusive fikapaus. Vi kommer att presentera
en grundlig genomgång av de viktigaste regelförändringarna. Vidare kommer vi att diskutera
hur Sjögärde kommer att anpassas till de nya reglerna vad beträffar Banmarkeringar och Lokala
Regler. Detta innebär bl.a. att vi diskuterar det nya begreppet Pliktområde och hur vi skall
hantera dessa, speciellt vid spel på Sjögärde. Vi skall också försöka lära oss att hitta i den nya
Regelboken, såväl i Bokform som på Webben.

Bra att ha med sig:
Dator, (Internet Explorer än inte kompatibelt med de hemsidor vi skall besöka utan Google
Chrome eller Firefox rekommenderas att ha nedladdad på datorn).
Telefon med regelapp (vissa tycker att denna kan vara svårläst men den är lätt att ta med på
banan).
De två första utbildningstillfällena är schemalagda enligt nedan.
Lördag 2 mars kl. 10:00 – 14:00
Tisdag 19 mars 17:00 – 21:00
Anmälan görs i GIT via MIN GOLF på precis samma sätt som när man anmäler sig till en
tävling på Sjögärde.
Avgift: 50 kronor inklusive Regelbok och Fika
Vi i HUR gruppen. Handicap, Utbildning och Regler.
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